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ΜΕΛΕΤΗ :  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2021  

 
 

 
 

Προϋπολογισμός: 4.800,00€ 
Κ.Α.: 60-6117.002 
CPV: 85121291-9 (Παιδιατρικές Υπηρεσίες) 
Για το έτος 2020 πίστωση στο ΚΑ 60-6117.002 ποσού 1.440,00€ και το υπόλοιπο ποσό 
3.360,00€ θα πιστώσει τον παραπάνω ΚΑ στο οικ. έτος 2021 
Σημειώνεται ότι η αμοιβή των Ιατρών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. 
  

 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού  Παιδιάτρου για χρονικό 
διάστημα που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του Ιουλίου 2021, για 
την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και 
Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο’  και συγκεκριμένα στους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, 
Φυτειών και  στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας, όπως  ορίζεται  στο ΦΕΚ4249/5-12-
2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών», άρθρο 9 «Ιατρική Παρακολούθηση». 

 
Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο 
σταθμό αποτελεί υποχρέωση του φορέα  και ενεργείται από παιδίατρο είτε του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, είτε από συνεργάτη του Νομικού Προσώπου  ο οποίος επισκέπτεται τον 
σταθμό ανά 15 ημέρες.  
 
Για κάθε παιδί θα πρέπει να τηρείται φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από τον παιδίατρο 
που παρακολουθεί το παιδί εντός Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της 
φιλοξενίας του στο Σταθμό. 
 
Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιατρού-παιδιάτρου, αφορά τις υφιστάμενες 
δομές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και για τον αριθμό των παιδιών που 
φιλοξενούνται σε αυτές , ως εξής:  
 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΩΝ 
2020-2021 

1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  
Δ.Ε. Αστακού 

Από 2,5 ετών έως την 
εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

47 

2 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  
Δ.Ε. Αλυζίας 

Από 2,5 ετών έως την 
εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

16 

3 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  
Δ.Ε. Φυτειών 

Από 2,5 ετών έως την 
εγγραφή στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

12 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 75 
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 Σημειώνεται, ο αριθμός των παιδιών είναι ενδεικτικός και σύμφωνα με τις υποβληθείσες 

αιτήσεις για εγγραφή στην Κάθε Δομή. Δεδομένου ότι η δυναμικότητα της κάθε Δομής 
δεν ξεπερνά το αριθμό φιλοξενούμενων νηπίων, οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και 
σε όλη τη διάρκεια του έτους και συνεπώς ο αριθμός των νηπίων μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολική περιόδου 2020-2021. 

 
Αστακός,  28  Σεπτεμβρίου 2020 

                                      

                                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
           
 
ΠΟΛΥΖΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                              ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών 
παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Κανδήλας υπολογίζεται ως εξής:  
 
Α/Α ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 
2020 

ΚΟΣΤΟΣ 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 Δύο (2) επισκέψεις 
τον μήνα στον 
Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Δ.Ε. 
Αστακού 

(2 επισκέψεις *1 
δομή* 1 μήνα* 
80€) 160,00€ 

160*3 μήνες= 
480,00€ 

160*7 μήνες= 
1.120€ 

1.600,00€ 

2 Δύο (2) επισκέψεις 
τον μήνα στον 
Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Δ.Ε. 
Αλυζίας 

(2 επισκέψεις *1 
δομή* 1 μήνα* 
80€) 160,00€ 

160*3 μήνες= 
480,00€ 

160*7 μήνες= 
1.120€ 

1.600,00€ 

3 Δύο (2) επισκέψεις 
τον μήνα στον 
Δημοτικό Παιδικό 
Σταθμό Δ.Ε. 
Φυτειών 

(2 επισκέψεις *1 
δομή* 1 μήνα* 
80€) 160,00€ 

160*3μήνες= 
480,00€ 

160*7μήνες= 
1.120€ 

1.600,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ 1.440,00€ 3.360,00€ 4.800,00€ 
 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, τις τιμές της 
αγοράς και το είδος των υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα: 
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2021  και για ένα (1) παιδίατρο. 
 

                                                                                                    Αστακός,  28  Σεπτεμβρίου  2020 

                                      

                                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                      
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
           
 
ΠΟΛΥΖΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                             ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της συγγραφής  
 
 
Αντικείμενο της ανάθεσης  θα είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας από γιατρό, με την 
απαραίτητη άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην ειδικότητα Παιδίατρος.  
Ο εν λόγω γιατρός θα παρέχει υπηρεσίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:  
 
Ασκεί την γενική επίβλεψη για την υγεία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, 
Φυτειών και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας του Νομικού Προσώπου. 
 
Υποχρέωση είναι να:  
 
1. Επισκέπτεται δύο (2) φορές τον μήνα τον κάθε σταθμό και καλείται σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Οι ώρες επισκέψεων του παιδιάτρου στους σταθμούς θα 
καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη λειτουργίας της κάθε δομής 
προκείμενου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η διεξαγωγή του 
παιδαγωγικού προγράμματος. Ως ώρες και μέρες νοούνται οι ώρες και μέρες 
λειτουργίας των σταθμών. 

  
2. Υποβάλει σε ιατρική εξέταση όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη ψυχοσωματική και 

διανοητική τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες  παρακολουθεί την 
τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών και εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από 
υπόδειξη των διδασκόντων .  

 
3. Τηρεί καρτέλες παρακολούθησης υγείας των παιδιών σημειώνοντας τις παρατηρήσεις 

του και υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται 
σε επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.  

 
4. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών καθώς 

και την άψογη υγιεινομική κατάσταση των Παιδικών Σταθμών.  
 
5. Διατηρεί σε κάθε σταθμό φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και σε τακτά 

διαστήματα ελέγχει την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του.  
 
6. Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη 

νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας σε συνεργασία 
με το προσωπικό και τους γονείς. Καλεί σε συγκεντρώσεις τους γονείς/ κηδεμόνες προς 
ενημέρωση, όταν αυτό απαιτείται.  
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7.  Καθορίζει σε συνεργασία με την υπεύθυνη έκαστου σταθμού το είδος, την ποσότητα και 
την ποιότητα του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών. 

 
8. Εισηγείται την δυνατότητα επιστροφής στο σταθμό παιδιού που απουσίαζε λόγω 

σοβαρής ασθένειας με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζονται από τους 
γονείς/κηδεμόνων και τη προσωπική εξέταση.  

 
9. Τέλος ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πτυχίο 

ιατρικής σχολής, ειδικότητας παιδιάτρου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση των υπηρεσιών υπάγεται στις διατάξεις των: 
•  Ν. 4506/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019). 
 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
• Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 
• Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη»  
• Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την  παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008)  και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016  

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/2007  

 Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 

 Του άρθρου 38 παρ. 3 & 6 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  
 
Όσον αφορά την άσκηση καθηκόντων παιδιάτρου έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται:  
Στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 41087/29.11.2017 των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4249/5-12-2017 τεύχος Β’  
 

ΑΡΘΡΟ 3: Συμβατικά στοιχεία  
 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
• Τεχνική περιγραφή – μελέτη  
• Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
•  Η  συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΑΡΘΡΟ 4: Χρόνος εκτελέσεως των υπηρεσιών 
 
 Ο χρόνος απασχόλησης της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου, θα είναι από την υπογραφή 
της σύμβασης μέχρι 31/07/2021. Συνολικής Διάρκειας δέκα (10) μηνών.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
 
Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 1. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται: 
1.  να εξοφλεί τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
από την ημερομηνία έκδοσής τους και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 
παραστατικά(απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ), 
2. είναι υποχρεωμένο για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων που κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της αντιτιθέμενης εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 
παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016 
 
Για την ανάθεση των υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, θα απαιτηθούν:  
Α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
Β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.   
Γ)  Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της  
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς. (άρθρο 80 παρ.12 
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (Α και Β) θα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
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Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει 
ότι:  
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης 
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει 
να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και 
συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 8:  Ανωτέρα Βία  
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής  του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας 
είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 
λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9:  Αναθεώρηση τιμών  
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  Τρόπος Πληρωμής  
 
 
Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
4.800€. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, με τη βεβαίωση προόδου της παροχής 
υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά 
(απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ).  
 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 60-6117.02 «Αμοιβή για παρεχόμενες Υπηρεσίες Παιδιάτρου 
σύμβαση 2020-2021» του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2020 και 
2021.  
Η αμοιβή δεν θα υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
    
ΑΡΘΡΟ 11:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 12:  Επίλυση Διαφορών  
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της ανάθεσης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

 
                                                                                                           Αστακός, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

                                      

                                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                      
     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
           
 
ΠΟΛΥΖΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                              ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           

 


