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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 13142 18/3/2020 για την 10/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 23/03/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ 
για την κάλυψη των αυξηµένων και 
κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 
προκλήθηκαν από τα µέτρα διασποράς του 
κορονοιού COVIT -19 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

108/2020 Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ 
για την κάλυψη των αυξηµένων και 
κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 
προκλήθηκαν από τα µέτρα διασποράς του 
κορονοιού COVIT -19 

Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.”» 

1 109/2020 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.”» 

Έγκριση ή µη πρακτικού και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2 110/2020 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Παράταση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
σύµβασης µε τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ" ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΤΤ088 

3 111/2020 Παράταση της χρονικής διάρκειας της 
σύµβασης µε τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ" ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΤΤ088 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση των µε αρ. πρωτ. 7467/12.02.2020 
και 9151/20.02.2020 πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και 
ανάδειξη ή µη προσωρινών αναδόχων του 
ανοικτού , άνω των ορίων, ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" 

4 112/2020 Έγκριση των µε αρ. πρωτ. 7467/12.02.2020 
και 9151/20.02.2020 πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης 
∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του 
ανοικτού , άνω των ορίων, ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής 
διάρκειας τριών (3) µηνών για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Πολιτικής προστασίας 
(πυρασφάλεια) 

5 113/2020 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής 
διάρκειας τριών (3) µηνών για τις ανάγκες 
του Τµήµατος Πολιτικής προστασίας 
(πυρασφάλεια) 

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  που αφορούν στη διενέργεια 
∆ιαγωνισµού ∆ηµόσιας σύµβασης του 
Ν.4412/2016 για τη µελέτη µε τίτλο: 
«Εκπόνηση µελετών στο πλαίσιο 
οριοθέτησης ρεµάτων στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου» 

6 114/2020 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  που αφορούν στη διενέργεια 
∆ιαγωνισµού ∆ηµόσιας σύµβασης του 
Ν.4412/2016 για τη µελέτη µε τίτλο: 
«Εκπόνηση µελετών στο πλαίσιο 
οριοθέτησης ρεµάτων στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου» 

Έγκριση ή µη πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για το έργο "Αναβάθµιση 
υπαίθριου αθλητικού χώρου ∆ήµου 
Αµαρουσίου οδού Φραγκοκκλησιάς" για την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

7 115/2020 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για το έργο "Αναβάθµιση 
υπαίθριου αθλητικού χώρου ∆ήµου 
Αµαρουσίου οδού Φραγκοκκλησιάς" για την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δηµοπρασιών και έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της φανερής 
µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση τουΠρότυπου 
Γυµνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑΛ 
Αναβρύτων∆ήµου Αµαρουσίου 

8 116/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δηµοπρασιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της φανερής 
µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση τουΠρότυπου 
Γυµνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑΛ 
Αναβρύτων ∆ήµου Αµαρουσίου 

∆ιάθεση προσωπικού για λογιστικές 
υπηρεσίες στην ΚΕ∆Α 

9 117/2020 ∆ιάθεση προσωπικού για λογιστικές 
υπηρεσίες στην ΚΕ∆Α 

Έγκριση καταβολής δικηγορικής αµοιβής 
στην δικηγόρο κα Αικατερίνη Πέρρου για τον 
χειρισµό οκτώ υποθέσεων ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  
(Υπόθεση "∆ΕΑ∆Α" Φ. 5083 ) 

10 118/2020 Έγκριση καταβολής δικηγορικής αµοιβής 
στην δικηγόρο κα Αικατερίνη Πέρρου για τον 
χειρισµό οκτώ υποθέσεων ενώπιον του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  
(Υπόθεση "∆ΕΑ∆Α" Φ. 5083 ) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ανάθεση ή µη, στον εξωτερικό δικηγόρο που 
έχει αναλάβει τη διαπραγµάτευση µε την 
Τράπεζα Πειραιώς και µε τη διαχειρίστρια 
των απαιτήσεών της, INTRUM, σχετικά µε 
την εκδοθείσα υπ' αριθµόν 14225/2010 (Αρ. 
πρωτ. 24656/2019 ∆ήµου Αµαρουσίου) 
∆ιαταγή Πληρωµής της κ. ∆ικαστή του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των 
δικαστικών ενεργειών:  
          α) της παραίτησης από την, από 
30.05.2019 (ΓΑΚ 48254/2019 & ΕΑΚ 
1584/2019), ασκηθείσα Ανακοπή κατ΄ άρθρο 
632 Κ.Πολ.∆. ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών,  
          β) της παράστασης κατά τη δικάσιµο 
της 01.04.2020 ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της 
ως άνω Ανακοπής καθώς και της 
ασκηθείσης από την INTRUM, Εκούσιας 
Αυτοτελούς Πρόσθετης Παρέµβασης, 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΓΑΚ 97110/2019 & ΕΑΚ 
3105/2019) &  
         γ) της άσκησης Αναγνωριστικής 
Αγωγής, ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά µε το ύψος 
της οφειλής της ∆ΕΑ∆Α κατά το µέτρο που 
την έχει αναλάβει ο ∆ήµος Αµαρουσίου µε 
την υπ' αριθµόν 175/25-04-2017 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του & 
  δ) τον εν γένει χειρισµό της υπόθεσης, 
εξωδίκως και δικαστικώς. 

11 119/2020 Ανάθεση στον εξωτερικό δικηγόρο που έχει 
αναλάβει τη διαπραγµάτευση µε την 
Τράπεζα Πειραιώς και µε τη διαχειρίστρια 
των απαιτήσεών της, INTRUM, σχετικά µε 
την εκδοθείσα υπ' αριθµόν 14225/2010 (Αρ. 
πρωτ. 24656/2019 ∆ήµου Αµαρουσίου) 
∆ιαταγή Πληρωµής της κ. ∆ικαστή του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των 
δικαστικών ενεργειών: α) της παραίτησης 
από την, από 30.05.2019 (ΓΑΚ 48254/2019 
& ΕΑΚ 1584/2019), ασκηθείσα Ανακοπή κατ΄ 
άρθρο 632 Κ.Πολ.∆. ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, β) της 
παράστασης κατά τη δικάσιµο της 
01.04.2020 ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της 
ως άνω Ανακοπής καθώς και της 
ασκηθείσης από την INTRUM, Εκούσιας 
Αυτοτελούς Πρόσθετης Παρέµβασης, 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΓΑΚ 97110/2019 & ΕΑΚ 
3105/2019) & γ) της άσκησης 
Αναγνωριστικής Αγωγής, ενώπιον του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά 
µε το ύψος της οφειλής της ∆ΕΑ∆Α κατά το 
µέτρο που την έχει αναλάβει ο ∆ήµος 
Αµαρουσίου µε την υπ' αριθµόν 175/25-04-
2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του & δ) τον εν γένει χειρισµό της υπόθεσης, 
εξωδίκως και δικαστικώς. 

Έγκριση ή µη, της ανάθεσης σε εξωτερικό 
συνεργάτη, των υπηρεσιών Υπευθύνου 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
(D.P.O.) του ∆ήµου Αµαρουσίου, σε 
εκτέλεση του Γενικού Κανονισµού 
Προστασίας ∆εδοµένων, που έχει τεθεί σε 
εφαρµογή από 25.05.2018  σε συνδυασµό 
µε το Ν.4624/29-08-2019, σε εκτέλεση της 
υπ' αριθµόν 64/11.03.2020 Απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

12 120/2020 Έγκριση της ανάθεσης σε εξωτερικό 
συνεργάτη, των υπηρεσιών Υπευθύνου 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
(D.P.O.) του ∆ήµου Αµαρουσίου, σε 
εκτέλεση του Γενικού Κανονισµού 
Προστασίας ∆εδοµένων, που έχει τεθεί σε 
εφαρµογή από 25.05.2018  σε συνδυασµό 
µε το Ν.4624/29-08-2019, σε εκτέλεση της 
υπ' αριθµόν 64/11.03.2020 Απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ανάθεση ή µη, σε εξωτερικό δικηγόρο: α) 
σύνταξης Νοµικής Γνωµοδότησης σχετικά µε 
το Οµολογιακό ∆άνειο που είχε συνάψει η 
ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, 
το οποίο έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου αυτού, 
µε την από 13.09.2019 Εξώδικη ∆ήλωση - 
Πρόσκληση & Καταγγελία της, σχετικά µε την 
ανάληψη ή µη, της υποχρέωσης αυτής από 
τον ∆ήµο Αµαρουσίου, ως µοναδικού 
µετόχου της ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,  
β) έλεγχος των ιδιοκτησιών της ΑΘΜΟΝΟ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ σχετικά µε 
τα βάρη που έχει εγγράφει η τράπεζα 
Πειραιώς, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών 
της από το αναφερόµενο Οµολογιακό 
∆άνειο. 
γ) εξώδικη διαπραγµάτευση µε την τράπεζα 
Πειραιώς ή/και µε κάθε διαχειριστή της 
απαίτησης αυτής, σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση της εν λόγω οφειλής,  
δ) άσκηση Αναγνωριστικής Αγωγής, ενώπιον 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για 
την αµφισβήτηση του ύψους της εν λόγω 
οφειλής, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την 
Καταγγελία &  
ε) εξώδικος ή/και δικαστικός νοµικός 
χειρισµός της εν λόγω υπόθεσης 

13 121/2020 Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο: α) 
σύνταξης Νοµικής Γνωµοδότησης σχετικά µε 
το Οµολογιακό ∆άνειο που είχε συνάψει η 
ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, 
το οποίο έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου αυτού, 
µε την από 13.09.2019 Εξώδικη ∆ήλωση - 
Πρόσκληση & Καταγγελία της, σχετικά µε την 
ανάληψη ή µη, της υποχρέωσης αυτής από 
τον ∆ήµο Αµαρουσίου, ως µοναδικού 
µετόχου της ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, β) έλεγχος των ιδιοκτησιών 
της ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ σχετικά µε τα βάρη που έχει 
εγγράφει η τράπεζα Πειραιώς, προς 
εξασφάλιση των απαιτήσεών της από το 
αναφερόµενο Οµολογιακό ∆άνειο. 
γ) εξώδικη διαπραγµάτευση µε την τράπεζα 
Πειραιώς ή/και µε κάθε διαχειριστή της 
απαίτησης αυτής, σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση της εν λόγω οφειλής,  
δ) άσκηση Αναγνωριστικής Αγωγής, ενώπιον 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για 
την αµφισβήτηση του ύψους της εν λόγω 
οφειλής, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την 
Καταγγελία & ε) εξώδικος ή/και δικαστικός 
νοµικός χειρισµός της εν λόγω υπόθεσης 

Εξέταση των υπ’αριθµ.10699/03-03-2020 και 
10894/03-03-2020 ενστάσεων των εταιρειών  
«Ι.ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  και 
«ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ»  που 
αφορούν το διαγωνισµό για την προµήθεια 
µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

14 122/2020 Εξέταση των υπ’αριθµ.10699/03-03-2020 και 
10894/03-03-2020 ενστάσεων των εταιρειών  
«Ι.ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  και 
«ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ»  που 
αφορούν το διαγωνισµό για την προµήθεια 
µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
23/3/2020 
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