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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  114/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ»  

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε 

κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 21,4.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Με την αριθµ. 367/29-11-2011 απόφαση του ∆.Σ. Έδεσσας αποφασίστηκε η 

υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού του ειδικού 
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σχολείου, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των τµηµάτων ένταξης των σχολείων της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έδεσσας» στην Ε∆Α  Κεντρικής Μακεδονίας. 

ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση της µε κωδικό 57, στον άξονα προτεραιότητας 7: 

«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην ΠΚΜ» και στη θεµατική Προτεραιότητα 

75: «Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013. 

Η Ε∆Α Κεντρικής Μακεδονίας µε την αριθ, Πρωτ. 1547/2-3-2012 απόφασή της 

ενέκρινε την ένταξη της παραπάνω πράξης µε κωδ. ΟΠΣ 373629 και προϋπολογισµό 

153.320,73 €. 

 Ο ∆ήµος Έδεσσας µε την αριθµ. 60/29-2-2012 Απόφαση ∆.Σ. αποδέχθηκε τη 

χρηµατοδότηση της πράξης: «Προµήθεια εξοπλισµού του ειδικού σχολείου, του 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των τµηµάτων ένταξης των σχολείων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έδεσσας» και αποφάσισε την ένταξή της στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας µε την αριθµ. 7304/27-3-2013 ∆ιακήρυξη προέβη σε ανοικτό 

δηµόσιο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια του εξοπλισµού, 

ενώ µε την Απόφαση 211/2013 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Έδεσσας προέβη 

στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση της 

προµήθειας.  

Στις 31-03-2014 υπογράφηκε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας «Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε.» ύψους 7367,70 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την προµήθεια των ειδών του Πακέτου Β’ 

«∆ιαδραστικοί Πίνακες» και ηµεροµηνία χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενενήντα (90) 

ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Στις 10-03-2014 υπογράφηκε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ύψους 59.728,80 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την προµήθεια των ειδών των Πακέτων Γ’ «Έπιπλα» 

και Ε’ «Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής» και 

ηµεροµηνία χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες από 

την υπογραφή της Σύµβασης. Επί πλέον σύµφωνα µε το αίτηµα του αναδόχου και 

µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής διαγωνισµού και της Ε∆Α Κεντρικής 

Μακεδονίας (έγγραφο 5836/11-7-2014) έγινε δεκτή η αντικατάσταση του είδους Ε9 

(Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου) λόγω κατάργησης του µοντέλου από την εταιρεία 
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και αντικατάστασή του από νέο µοντέλο το οποίο υπερκάλυπτε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προηγούµενου, χωρίς περεταίρω τροποποίηση της Σύµβασης. 

Στις 10-03-2014 υπογράφηκε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας «Ζουµπουλάκης Προµήθειες Α.Ε.» ύψους 7.380,00 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την προµήθεια των ειδών του Πακέτου ΣΤ’ 

«Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης» και ηµεροµηνία χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Με την απόφαση ∆.Σ. 100/2014 και µε το αριθµ 4622/4-6-2014 έγγραφο της Ε∆Α 

Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνεται η αντικατάσταση του είδους µε κωδ. ΣΤ6  (ηλεκτρική 

σκούπα) λόγω κατάργησης του αρχικά προσφεροµένου από τον ανάδοχο και 

αξιολογηµένου από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µοντέλου. 

Στις 30-06-2014 υπογράφηκε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ύψους 6.487,76 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την προµήθεια των ειδών του Πακέτου Ι’ «Λοιπός 

Εξοπλισµός» και ηµεροµηνία χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενενήντα (90) 

ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Στη συνέχεια λόγω 

κατάργησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του µοντέλου του είδους µε κωδ. Ι6 

«Αρµόνιο (πλήρες σετ)» και την µη έγκριση αντικατάστασής του µε το προτεινόµενο 

από τον ανάδοχο µοντέλο από την Ε∆Α Κεντρικής Μακεδονίας (έγγραφο 8685/22-10-

2014) η Σύµβαση ολοκληρώθηκε στο ποσό των 5.137,21 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), αφού εξαιρέθηκε το συγκεκριµένο είδος µε κωδικό Ι6. 

Στις 10-03-2014 υπογράφηκε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» ύψους 13.530,00 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για την προµήθεια των ειδών του Πακέτου Θ’ 

«Ειδικός Εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα» και ηµεροµηνία 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ενενήντα (90) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή 

της Σύµβασης. ∆εδοµένου ότι µετά από τον έλεγχο  της Σύµβασης από την Ε∆Α 

Κεντρικής Μακεδονίας διαγνώστηκε λάθος στην αναγραφή του ΦΠΑ στα είδη µε κωδ. 

Θ2 και Θ6 τα οποία επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 13%, η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 

111/2014 απόφασή της τροποποίησε την 211/2013 ως προς το συνολικό ποσό της 

προσφοράς της εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.». Μετά  από την 

τροποποίηση της από 10-03-2014 Σύµβασης ως προς το ΦΠΑ, το συνολικό ποσό 

διαµορφώθηκε σε 12.763,30 ευρώ έναντι των 13.530,00 ευρώ που αρχικά είχε 

υπογραφεί. 
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Η ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειµένου της πράξης πιστοποιείται µε τα 

πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την ορισµένη 

επιτροπή παραλαβής ως εξής: 

• Πακέτο Β’ (υποέργο 2)  «∆ιαδρατικοί πίνακες» αρ. Πρωτ. 20331/4-7-2014 

• Πακέτο Γ’ «Έπιπλα», και Ε’ «Εξοπλισµός γυµναστικής, αθλοπαιδιών και 

ψυχοκινητικής αγωγής» (υποέργο 3) αρ. Πρωτ. 20333/4-7-2014 

• Πακέτο ΣΤ’ (υποέργο 4) «Εξοπλισµός εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης», αρ. 

Πρωτ. 12545/7-5-2014 

• Πακέτο Θ’ (υποέργο 5) «Ειδικός Εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά 

προβλήµατα», αρ. Πρωτ. 20332/4-7-2014 

• Πακέτο Ι’ (υποέργο 7) «Λοιπός Εξοπλισµός», αρ. Πρωτ. 34384/14-11-2014 

Η ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου των ανωτέρω συµβάσεων 

πραγµατοποιήθηκε µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών ως εξής: 

• Πακέτο Β’ (υποέργο 2) στις 30-9-2014 

• Πακέτα Γ’ και Ε’ (υποέργο 3) στις 22-10-2014 

• Πακέτο ΣΤ’ (υποέργο 4) στις 30-9-2014 

• Πακέτο Θ’ (υποέργο 5) στις 30-9-2014 

• Πακέτο Ι’ (υποέργο 7) στις 24-12-2014   

και στα ποσά που προβλέπονταν στις αντίστοιχες Συµβάσεις.  

Όσον αφορά τα είδη για τα οποία δεν αναδείχτηκε ανάδοχος από τον 

διαγωνισµό και δεδοµένου ότι θα έπρεπε να διενεργηθεί εκ νέου ανοικτός 

διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ε∆Α Κεντρικής Μακεδονίας, η υπηρεσία 

προέβη σε σύνταξη νέων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη των οποίων οι 

εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές είχαν πάψει να ικανοποιούνται από την αγορά. 

Στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην Ε∆Α για έγκριση, η οποία µε τη σειρά της ζήτησε 

έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, δεδοµένου ότι η προµήθεια αφορούσε σχολεία 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ∆εδοµένης της καθυστέρησης της 

έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας η οποία έγινε το Νοέµβριο του 2015, δεν υπήρχε 

ο απαιτούµενος χρόνος για τη διενέργεια εκ νέου Τακτικού ∆ιαγωνισµού Προµήθειας 

των εν λόγω ειδών.  

Με δεδοµένο ότι τα υλοποιηθέντα υποέργα έχουν ολοκληρωµένο και 

λειτουργικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζονται από την υλοποίηση της προµήθειας των 

υπόλοιπων ειδών, ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην υλοποίησή τους µε ίδιους πόρους, 

άρα η Πράξη µπορεί ολοκληρωθεί στο σηµείο αυτό, µε 5 Υποέργα. 
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Εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει ότι: 

1. Εγκρίνει την αντικατάσταση του είδους Ε9 (Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου) 

λόγω κατάργησης του µοντέλου από την εταιρεία και αντικατάστασή του από 

νέο µοντέλο το οποίο υπερκάλυπτε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

προηγούµενου, χωρίς την περεταίρω τροποποίηση της Σύµβασης. 

2. Η Πράξη µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού του ειδικού σχολείου, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και 

των τµηµάτων ένταξης των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης Έδεσσας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013, στον άξονα προτεραιότητας 

7: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην ΠΚΜ» και στη θεµατική 

Προτεραιότητα 75: «Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης» ολοκληρώθηκε και 

πιο συγκεκριµένα: 

• το φυσικό αντικείµενο της πράξης πραγµατοποιήθηκε από 10/03/2014 

µέχρι 14/11/2014,  

• το δε οικονοµικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε στις 24-12-2014 που 

πραγµατοποιήθηκε και η  τελευταία πληρωµή και ανήλθε στο ποσό των 

92.377,01€».  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αντικατάσταση του είδους Ε9 (Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου) 

λόγω κατάργησης του µοντέλου από την εταιρεία και αντικατάστασή του από νέο 

µοντέλο το οποίο υπερκάλυπτε τις τεχνικές προδιαγραφές του προηγούµενου, χωρίς 

την περεταίρω τροποποίηση της Σύµβασης. 

Β. Η Πράξη µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού του ειδικού σχολείου, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

και των τµηµάτων ένταξης των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης Έδεσσας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Μακεδονία - Θράκη 2007 - 2013, στον άξονα προτεραιότητας 7: 

«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην ΠΚΜ» και στη θεµατική Προτεραιότητα 

75: «Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης» ολοκληρώθηκε και πιο συγκεκριµένα: 

• το φυσικό αντικείµενο της πράξης πραγµατοποιήθηκε από 10/03/2014 

µέχρι 14/11/2014,  
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• το δε οικονοµικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε στις 24-12-2014 που 

πραγµατοποιήθηκε και η  τελευταία πληρωµή και ανήλθε στο ποσό των 

92.377,01€.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 114/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονοµικής ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού 
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