ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 4/09-10-2020 πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως (κεκλεισμένων των
θυρών) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου
Αριθμ. Αποφ. 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021
(άρθρο 78 παρ. 2 περ. στ) του ν. 4555/2018,σύμφωνα με
την ΚΥΑ οικ.46735/23-7-2020 ΦΕΚ 3170/1-8-2020 τευχ. Β΄
Στον Άγιο Νικόλαο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολύκεντρο REX
σήμερα την 9η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Αγίου Νικολάου (σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 3 του ν. 4555/2018) μετά από την αριθμ. 13486/29-092020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημ. Επιτροπής
Διαβούλευσης κ. Καλογεράκη Γεωργίου, η οποία εστάλη με email την 29 Σεπτεμβρίου 2020
σε καθένα μέλος, και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και
στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του N. 4555/2018.
Η συνεδρίαση έγινε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
163/2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών .
Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 του ν. 4555/2018 υφίσταται απαρτία και σύμφωνα με
τους κάτωθι παρόντες ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλογεράκης Γεώργιος Πρόεδρος

Μηλάκη Φωτεινή

2

Λεμπιδάκη Ζαχαρένια αναπληρώτρια Πολυχρονάκη Γεωργία με αναπληρωτή

1

3

της Μηλάκη Φωτεινής

της την Μαρία Τζώρτζη

Ζαχαριάδης Ιωάννης

Σγουρό Οδυσσέα με αναπληρωτή του
την Μάρω Δαγιάντη

4

Ζερβού

Πετσαλάκης Μιχαήλ

–

Κοκκίνη

Μαρία

με

αναπληρωτή της τον Σετεκαούρι Γιώργο

5

Μακριδάκη Σήφη με αναπληρωτή της

Βάρδα Ζαχαρένια

τον Κουνάλη Δημήτρη

6

Βιδάκη Σοφία με αναπληρώτριά της

Βάρδας Ιωάννης

την Κοντοπόδη Μαρίνα

7

Χριστοφάκη Μανόλη με αναπληρωτή

Οικονομάκης Νικόλαος

της τον Νερατζούλη Σπύρο

8

Φουντουλάκη Σύλλα με αναπληρωτή

Βελέντζα Βασιλική

του την Αβδή Ελένη

9

Κλώντζα Μιχαήλ και αναπληρωτή του

Αυγουστινάτος Γιώργος

τον Μπουραντά Εμμανουήλ από τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Λασιθίου

10

Ζαγόρο Παναγιώτη και αναπληρωτή

Ορφανάκης Βασίλης

του τον Κωτσαρή Στέργιο από το
Φαρμακευτικό Σύλλογος Λασιθίου

11

Γρηγοράκης Κωνσταντίνος από τον Μαυροειδή Γεώργιο και αναπληρωτή
Εμπορικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ)

του τον Φορτετζανού – Πλευρίδη Μαρία
από την Πολιτιστική & Λαογραφική
Εταιρεία Απάνω Μεραμπέλλου

12

Πεπόνης

Εμμανουήλ

από

το Ρουκουνάκη Ιωάννη και αναπληρωτή

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου

του τον Νικολαράκη Κωνσταντίνο από
τον Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου

2

13

Πάγκαλος

Εμμανουήλ

από

τον Λασιθιωτάκη Γεώργιο και αναπληρωτή

Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου

του την Αστρουλάκη Αικατερίνη απο
τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Μιλάτου

14

Αρακαδάκης

Γεώργιος

αναπληρωτής

του

Εμμανουήλ

από

και

ο Στεφανάκη Μαρία και αναπληρώτριά

Μαρκάκης της
το

την

Ζερβού

Κατερίνα

από

τον

Οικονομικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βραχασίου

Επιμελητήριο Ελλάδας

15

Ευαγγελιδάκης Άγγελος

από την

Ένωση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου

16

Νικολαϊδης
Σύλλογο

Ιωάννης

Εργαζομένων

από
του

το

Δήμου

Αγίου Νικολάου

17

Μαυρικάκης Μιχαήλ από το ΤΕΕ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4555/2018
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων
του Δήμου, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων του Δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών
οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό Συμβούλιο
και παρευρέθηκαν οι κάτωθι :
O Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Ζερβός Αντώνιος
κ. Χουρδάκης Κίμων Αντ/ρχος, κ. Χαριτάκης θωμάς Αντ/ρχος
κ. Στεφανάκης Ιωάννης Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Πρατσινάκη Μαρία Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη

Δ/νσης

Προγραμματισμού ,

κ.

Ξωμεριτάκη

Αναστασία

Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη τμήματος οικονομικού, κ. Καπαράκη Μαρία υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας
κ. Φαρσάρης Μιχαήλ Πρόεδρος Δ.Α.Ε.Α.Ν., Μαυρικάκης Ευάγγελος Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., κ. κ.
Μπεμπελάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Βρουχά, Βάρδας Ιωάννης Πρόεδρος
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Κοινότητας Καλού Χωριού, Μασσάρος Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Κριτσάς, Καπαράκης
Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοινότητας Πρίνας

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Γραμματέας της επιτροπής κ. Ελένη
Κριτσωτάκη, για την τήρηση των πρακτικών.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με
την παρ. 2 περ. στ του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),

η

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του 4172/2013 (Α΄ 167) .
Ο κ. Δήμαρχος λαμβάνοντας το λόγο εξήγησε ότι προϋπολογισμός καταρτίζεται με
βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών (ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β΄)
και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το
εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές .
Η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της, μόνο κατά το στάδιο

κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή της για
όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν . Η υ π η ρ ε σ ί α έ χ ε ι τ η ρ ή σ ε ι τ ο σ ύ ν ο λ ο
τ ω ν ο δ η γ ι ώ ν π ο υ τ ης δ ό θ η κ α ν .
Ο προϋπολογισμός είθισται να εκφράζει το σχεδιασμό της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής
και την υλοποίηση των στόχων που θέτει σε ετήσια βάση. «Δυστυχώς, τα τελευταία
χρόνια με τον τρόπο που συντάσσονται οι προϋπολογισμοί αδυνατούμε να δείξουμε
κατεύθυνση και να εκφράσουμε τη θέληση της Δημοτικής Αρχής.
Συντάχθηκε «κατά τις υποδείξεις» οπότε η οικονομική υπηρεσία κινήθηκε μέσα σ΄ ένα
ασφυκτικό πλαίσιο για να τον συντάξει. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να τηρούμε
ασφυκτικούς κανόνες που δεν μας επιτρέπουν την υλοποίηση δικής μας πολιτικής. Στόχος
και προσδοκία μας είναι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη με μικρά βήματα τα επόμενα
χρόνια . Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δυστυχώς οι ΟΤΑ δεν νομοθετούν . Εφαρμόζουν
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τους ισχύοντες νόμους και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και την αλλαγή της
νομοθεσίας μέσα από τα συλλογικά τους όργανα .
Το λόγο πήρε στη συνέχεια η παρευρισκόμενη κ. Καπαράκη Μαρία υπεύθυνη
γραφείου προϋπολογισμού του Δήμου η οποία εξήγησε και ανέλυσε επί των διαδικασιών
κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ
3170/01.08.2020 τεύχος Β΄) την οποία και έθεσε υπόψη της επιτροπής .
Επιπλέον ανέλυσε τη συνοπτική οικονομική κατάσταση σχεδίου προϋπολογισμού
του Δήμου Αγίου Νικολάου εσόδων – εξόδων έτους 2021 ως παρακάτω :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2021
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2021

0

Τακτικά Έσοδα

9.253.455,08

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

31

Εισπράξεις από Δάνεια

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά
τα παρελθόντα έτη

5.826.076,44

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

3.392.564,05

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ
5

939.817,04
1.106.800,00
350.000,00

10.235.515,23
5.541.849,63
36.646.077,47

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 2021

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.680.378,27

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.456.982,42

63,64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.813.372,18

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

1.001.411,38

82, 83, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

8.481.402,59

71

Αγορές

3.653.063,56

73

Έργα

8.460.402,13

74

Μελέτες

75

Συμμετοχή σε Επιχειρήσεις

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό

927.101,60
0,00
907.663,60

731.337,90
10.000,00
458.510,32
64.451,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

36.646.077,47

Το λόγο ζήτησε και έλαβε από τον κ. Πρόεδρο της επιτροπής ο κ. Πεπόνης Εμμανουήλ
εκπρόσωπος του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου ο οποίος πρότεινε αύξηση της
επιχορήγησης στο κοινωνικό παντοπωλείο και όπου είναι δυνατό για ευπαθής ομάδες,
μακροχρόνια άνεργους κλπ καθώς επίσης να δοθεί δυνατότητα με κριτήρια, για μείωση
τιμολογίων και στους παιδικούς σταθμούς .
Ο κ. Αρακαδάκης Γεώργιος από το Οικονομικό επιμελητήριο (Ο.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.)
λαμβάνοντας το λόγο από τον Πρόεδρο είπε τα ακόλουθα :
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“Το Οικονομικό Επιμελητή ριο Ελλά δας / Τμή μα Ανατολική ς Κρή της, ως μέλος
της Δημοτική ς Επιτροπή ς Διαβού λευσης Αγίου Νικολά ου, εκπροσωπού μενο πλή ρως,
στην συνεδρίαση της Επιτροπή ς της 9/10/2020 με μοναδικό θέμα τη «Διατύπωση
γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2021» προκειμένου να τεθεί υπό ψη του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετείται
σύ μφωνα με τα παρακά τω :
1.Εκτιμά θετικά, τη συνεχιζόμενη λειτουργία της Επιτροπή ς Διαβού λευσης,
παρά τις υφιστά μενες δυσκολίες και θεωρεί ό τι ο θεσμό ς αυτό ς παρά τον
συμβουλευτικό και μη δεσμευτικό του χαρακτή ρα, μπορεί να συμβά λει ουσιαστικά , υπό
προϋ ποθέσεις, στη δημοκρατική εμβά θυνση λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης στο τό πο
μας και πρέπει να υπά ρξουν κινή σεις ενίσχυσης κα αναβά θμισης.
2. Ψηφίζει θετικά τον Προϋ πολογισμό Εσό δων – Εξό δων έτους 2021 του Δή μου
Αγίου Νικολά ου, με την έννοια της αναγνώρισης της προσπάθειας της Διοίκησης και
της Οικονομική ς υπηρεσίας του Δή μου να διατηρή σει μια συνεκτική και ισορροπημένη
οικονομική εικό να
σε ένα δυσμενές περιβά λλον που επιτείνεται από την
παρατεινό μενη εξά ρτηση από την κεντρική κυβέρνηση ό σον αφορά το ύ ψος των
αποδιδό μενων πό ρων, το ρυθμό και τα κριτή ρια ένταξης σε εθνικά και κοινοτικά
προγρά μματα, τις κεντρικά σχεδιαζό μενες προτεραιό τητες καθώ ς και τις ειδικές
συνθή κες των μέτρων διαχείρισης της υγειονομική ς πανδημίας.
3. Θεωρεί ό τι τα στοιχεία παρουσίασης του Προϋ πολογισμού τό σο ό σον αφορά
τους κωδικού ς Εσό δων / Εισπρά ξεων ό σο και Εξό δων / Πληρωμώ ν είναι
συμπυκνωμένα σε υπερβολικό βαθμό , στο χαρακτηρισμό τους και στα ποσά που
αντικρίζουν με αποτέλεσμα να δημιουργού ν αδυναμία εκφοράς ορθής κρίσης από τα
μέλη της Επιτροπή ς Διαβού λευσης. Είναι απολύ τως απαραίτητη η πλή ρωση του
εισηγητικού φακέλου με οδηγό ανά λυσης των συγκεντρωτικώ ν κωδικώ ν ανά είδος
καθώ ς και γραπτές επαρκείς επεξηγηματικές οικονομικές πληροφορίες για το
προτεινό μενο ύ ψος κά θε ποσού Εσό δου και Εξό δου. Πχ Τακτικά Έσοδα , ανά λυση σε
Κ.Α.Π., Δημοτικά Τέλη και λοιπά , ύ ψος ποσού ανά κατηγορία κλπ.
4. Θεωρεί ως σημαντικό στοιχείο για την έλλειψη δυνατό τητας αξιολό γησης εκ
μέρους των μελώ ν της Επιτροπή ς, την απουσία συγκριτικών στοιχείων τουλά χιστον
σε σχέση με το αμέσως προηγού μενο οικονομικό έτος ή και περισσό τερων οικονομικώ ν
ετώ ν προκειμένου να εξαχθού ν συμπερά σματα από τις θετικές και αρνητικές διαφορές
των κονδυλίων. Ομοίως η παρουσίαση των οικονομικώ ν στοιχείων με ποσοστά επί τοις
εκατό ανά κωδικό , καθώ ς και συγκριτική αξιολό γηση σε σχέση με ά λλους Δή μους ή σε
σχέση με τον Εθνικό μέσο ό ρο θα βοηθού σε σημαντικά στην ποιοτική κρίση της
Επιτροπή ς αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. Πχ Συγκριτική αξιολό γηση της
δαπά νης για Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού ή της δαπά νης για Έργα ή των
εισπρά ξεων από Τακτικά Έσοδα κλπ.
5. Επισημαίνει ιδιαίτερα τις παρακά τω κατευθύ νσεις στην οικονομική
δραστηριό τητα του Δή μου το έτος 2021 :
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α. Την αύ ξηση των κονδυλίων του Δή μου για στήριξη κοινωνικών πολιτικών
είτε απευθείας είτε μέσων των Δημοτικώ ν Νομικώ ν προσώ πων για την
αντιμετώ πιση των επιπτώ σεων της υγειονομική ς πανδημίας στα αυξανό μενα
δοκιμαζό μενα μέλη του πληθυσμού του Δή μου.
β. Την αναπλήρωση των απωλειών των Εσό δων από Τέλη Παρεπιδημού ντων
από τον Κρατικό προϋ πολογισμό και ένταση των προσπαθειώ ν του Δή μου για
απαίτηση από δοσης τους σε συντονισμό με Δή μους της περιφέρειας Κρή της και
την Κ.Ε.Δ.Ε
γ. Την ειδική και ορθολογική διαχείριση από την αύ ξηση της φορολογητέας ύ λης
για τα έσοδα από Δημοτικά Τέλη , που προέρχονται από τη διαδικασία
νομιμοποίησης μη δηλωθέντων επιφανειώ ν, ένταξης Οικοπέδων και μη
ηλεκτροδοτού μενων ακινή των.
δ. Την επαναξιολό γηση του ύ ψους της δαπά νης για Μελέτες ού τως ώ στε να
αυξηθεί η δυνατό τητα του Δή μου για υποβολή προτά σεων ένταξης
χρηματοδό τησης καθώ ς και η ετοιμό τητα του για υλοποίηση έργων.
Αγιος Νικό λαος 9/10/2020
Οι εκπρό σωποι του Ο.Ε.Ε / Τ.Α.Κ στην Επιτροπή Διαβού λευσης
Αρακαδά κης Γεώ ργιος / Τακτικό μέλος
Μαρκάκης Εμμανουήλ / Αναπληρωματικό μέλος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το λόγο πήραν τα μέλη της επιτροπής τα οποία
έθεσαν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί του θέματος .
Το μέλος της επιτροπής κ. Ευαγγελιδάκης Άγγελος από την Ένωση Συλλόγου Γονέων
& Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Αγίου Νικολάου, είπε ότι δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει .
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το
Προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, τις διευκρινήσεις και απαντήσεις που δόθηκαν
επί του προσχεδίου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78, παρ. 2στ του Ν. 4555/2018,
και μετά από διαλογική συζήτηση
κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Ευαγγελιδάκη Άγγελου
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Διατυπώνει την θετική γνώμη της επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2021 ως αναλυτικά αναφέρεται στην συνοπτική οικονομική
κατάσταση στο εισηγητικό της παρούσης .

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφτηκε, ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λεμπιδάκη

Ζαχαρένια

αναπληρώτρια

της

Μηλάκη

Φωτεινής
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ζαχαριάδης Ιωάννη
Πετσαλάκης Μιχαήλ
Βάρδα Ζαχαρένια
Βάρδας Ιωάννη
Οικονομάκης Νικόλαο
Βελέντζα Βασιλική
Αυγουστινάτος Γιώργο
Ορφανάκης Βασίλης

Γρηγοράκης Κωνσταντίνος από
τον Εμπορικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΛ)
Πεπόνης Εμμανουήλ

από το

Εργατοϋπαλληλικό

Κέντρο

Λασιθίου
Πάγκαλος Εμμανουήλ από τον
Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου
Αρακαδάκης

Γεώργιος

αναπληρωτής

του

Εμμανουήλ

από

το

Επιμελητήριο Ελλάδας
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και

ο

Μαρκάκης
Οικονομικό

Ευαγγελιδάκης Άγγελος

από

την Ένωση Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων

Μαθητών

Δήμου

Αγίου Νικολάου
Νικολαϊδης Ιωάννης

από το

Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου
Αγίου Νικολάου

Μαυρικάκης Μιχαήλ από το ΤΕΕ
Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Κριτσωτάκη Ελένη
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