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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ.9/2018 Πρακτικό 

Συνεδρίασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλεξάνδρειας

Αριθ. Απόφασης:42/2018 ΘΕΜΑ:Α)Προκήρυξη  των  θέσεων  καθαριστριών  των

σχολικών  µονάδων  Α/θµιας  Εκπ/σης  ∆ήµου

Αλεξάνδρειας   µε ΣΜΕ & Β) Συγκρότηση και ορισµός

3µελούς   Επιτροπής  για  την  επιλογή  των  θέσεων

καθαριστριών  των   σχολικών  µονάδων  Α/θµιας

Εκπ/σης  ∆ήµου  Αλεξάνδρειας  για  το  διδακτικό  έτος

2018-2019.

     Σήµερα, Παρασκευή 07 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Αλεξάνδρειας συνήλθε σε δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αλεξάνδρειας», ύστερα από την
υπ΄  αριθ.294/06-09-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου,  που
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ.,σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10.
    Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκατριών  (13)  µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (09) µέλη:

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Γκιουρτζής Στέφανος Πρόεδρος 1 Μαντζώλας Γεώργιος

2 Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 2 Αλευράς Χρήστος 

3 Ράπτης ∆ηµήτριος 3 Αποστολίδης Κυριάκος 

4 Μπαρούτας  Γεώργιος 4 Καραδήµου Σοφία

5 Παπαθανασίου Αθανάσιος

6 Μουταφίδης Ιωάννης 

7 Γιοβανόπουλος Γρηγόριος

8 Κουκουτάρας ∆ιονύσιος

9 Κίτσας Αντώνιος 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας Μοσχοτά Κρυστάλλω ,
κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , µε βαθµό Β΄.

                                                                         
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος το  1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, έθεσε στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι : 

1)Σύµφωνα µε το ν. 4547( ΦΕΚ 102  τεύχος Α΄  άρθρο 115 ) για τα ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ έτη 2018-
2019  και  2019-2020  ,ψηφίστηκε  τροπολογία, ώστε  η  συγκεκριµένη  αρµοδιότητα  να
παραµείνει  στο Υπουργείο Παιδείας .
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 Άρθρο 115
«Καθαρισµός σχολικών κτιρίων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του
τακτικού προσωπικού
1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
αντικαθίσταται  ως εξής:  «Μέχρι  τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ.  33/2006, ο καθαρισµός των
σχολείων  της  Πρωτοβάθµιας  και  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης,  όταν  οι  ανάγκες  τους  δεν
καλύπτονται  από το  προσωπικό  καθαριότητας  που υπηρετεί  σε  οργανικές  θέσεις,  µπορεί  να
ανατίθεται  σε  καθαριστές  -καθαρίστριες  µε  συµβάσεις  µίσθωσης  έργου,  διάρκειας  δύο  (2)
διδακτικών ετών.».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄138) αντικαθίσταται ως
εξής:

«γ.αα.  Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020,οι συµβάσεις µίσθωσης έργου
της  παρ.  5  του άρθρου  113  του  ν.  1892/1990 (Α΄ 101)  καταρτίζονται  ενιαία,  µε
διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών.
ββ.  Από  την  έναρξη  του  διδακτικού  έτους  2020-2021,αν  οι  ανάγκες  των  δήµων  για  τον
καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορούν να
καλύπτονται  µε  συµβάσεις  που  καταρτίζονται  από  τους  οικείους  δήµους,  σύµφωνα  µε  την
κείµενη νοµοθεσία.

γγ. Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από
το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση

στον  προϋπολογισµό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  η  οποία  κατανέµεται  µε  απόφαση  του
Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήµους.»

2)Σύµφωνα  µε  το  ανωτέρω  γ΄  σχετικό,(ΦΕΚ  3794/03-09-2018  τεύχος
Β΄αριθ.140251/Γ4)  για  το  διδακτικά  έτη  2018-2019  και  2019-2020, το  Ίδρυµα
Νεολαίας  &  ∆ια  Βίου  Μάθησης  (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.),  φορέας  εποπτευόµενος  από  το
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ορίσθηκε ως συµβαλλόµενο µέρος
για τη χρηµατοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για
τη  σύναψη  των  συµβάσεων  µίσθωσης  έργου  µε  τους  αναδόχους  καθαριστές/
καθαρίστριες  στις  σχολικές  µονάδες  της  Α/θµιας  ή  Β/θµιας  Εκπαίδευσης,  που  δεν
καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

3)Σύµφωνα µε την υπ.αριθ.  7867/1.9.2017απόφαση ( Των  Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων -Οικονοµικών) ΦΕΚ 3083/6-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ µε τίτλο :Τροποποίηση της
υπ’ αριθµ. 2/51692/0022/4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. 
Τροποποιούµε  την  υπ’  αριθµ.  2/51692/0022/4.9.2007  απόφαση,  «Καθορισµός  αµοιβής
καθαριστριών  των  σχολείων  Πρωτοβάθµιας  και  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  µε  σύµβαση
µίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:
1.  Καθορίζουµε  το  ύψος  της  αµοιβής  των  καθαριστών/καθαριστριών  των  σχολείων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  που συνδέονται  µε το δηµόσιο µε σύµβαση
µίσθωσης  έργου  σε  2230,04  ευρώ  κατά  διδακτικό  έτος  (10  µήνες),  εφόσον  το  σχολείο
λειτουργεί µε έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, µετά των κοινοχρήστων χώρων και χώρων υγιεινής,
η αµοιβή των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
2. Το παραπάνω ποσό θα µειώνεται κατά 249,6 ευρώ ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα
διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί µε αίθουσες λιγότερες των έξι(6) και θα αυξάνεται
αντίστοιχα  κατά  352,56  ευρώ  για  κάθε  επιπλέον  αίθουσα  διδασκαλίας,  εφόσον  το  σχολείο
λειτουργεί µε αίθουσες περισσότερες των έξι (6), µε ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες
διδασκαλίας.
3.  Καθορίζουµε  το  ύψος  της  αµοιβής  των  καθαριστών/καθαριστριών  των  σχολείων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που συνδέονται µε το δηµόσιο µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σε
352,56  ευρώ  κατά  διδακτικό  έτος(10  µήνες),  για  κάθε  αίθουσα  των ολοήµερων  τµηµάτων
Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων της χώρας.
4. Καθορίζουµε το ύψος της αµοιβής των καθαριστών/καθαριστριών για τον καθαρισµό των
κοινοχρήστων χώρων -  χώρων υγιεινής,  ανά σχολική  µονάδα και  σύµφωνα  µε  τον  αριθµό
αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολική µονάδας, σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 µήνες),για
κάθε αίθουσα διδασκαλίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από το διδακτικό έτος 2017-2018 και εντεύθεν.

4)Το υπ.αριθ. 604/159/29464/04/09/2018 έγγραφο   του Ιδρύµατος  Νεολαίας και
∆ια  Βίου  Μάθησης  προς  τις  Σχολικές  Επιτροπές  Α/θµιας  &  Β/θµιας  Εκπαίδευσης  ∆ήµων
Επικράτειας  µε θέµα :¨Καθαρισµός σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019¨
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Κατόπιν τούτου, καλούνται οι Σχολικές Επιτροπές  Α’/θµιας και Β΄/θµιας   Εκπαίδευσης
των ∆ήµων της Επικράτειας να  προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την
 αντιµετώπιση  των  αναγκών  καθαριότητας  των  σχολικών  µονάδων  για  το  κατά  το
σχολικό έτος 2018-2019.

   Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είπε:
  Πρέπει να προβούµε σε διαδικασία πρόσληψης καθαριστριών µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου
(Σ.Μ.Ε)
  Προτείνω η προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων να είναι έως την  17η/09/2018 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 13:00 , ώστε οι καθαρίστριες/τες  να αναλάβουν τα καθήκοντά τους  όσο το
δυνατόν συντοµότερα, άµεσα, για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων,  ήτοι από
01-10-2018 έως και 30-6-2019. 
   Επειδή τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισµένα, µε την έννοια ότι δεν προβλέπεται από
κάποια  διάταξη  νόµου,  προτείνω  η  ανάθεση  του  έργου  καθαρισµού  να  γίνει  µε
κοινωνικοοικονοµικά  κριτήρια  όπως  επίσης  προτείνω  τη  συγκρότηση  τριµελούς  Επιτροπής  η
οποία θα αξιολογήσει τις αιτήσεις µε βάση τα κριτήρια που θα ορίσουµε.
 
 Σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  έχοντας υπόψη: 
1)Την εισήγηση του προέδρου 
2) Νόµος υπ.αριθµ. 4547/ΦΕΚ 102 Α΄άρθρο 115
3)Η µε  αριθ.  140251/Γ4  Aπόφαση  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  &  Θρησκευµάτων    (ΦΕΚ
3794/3 Σεπτεµβρίου 2018   ΤΕΥΧΟΣ Β΄) .

4)H  µε αριθµ. 7867/1.9.2017(ΦΕΚ 3083/06.09.2017) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α  Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας  &    Θρησκευµάτων   και Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών .

5)Το υπ.αριθ. 604/159/29464/04/09/2018 έγγραφο  του Ιδρύµατος  Νεολαίας και ∆ια Βίου
Μάθησης

 Αποφασίζει  οµόφωνα 

[υπερψήφισαν οι κ.κ.Γκιουρτζής Στέφανος, Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης, Ράπτης ∆ηµήτριος,  Μπαρούτας

Γεώργιος ,Παπαθανασίου Αθανάσιος, Μουταφίδης Ιωάννης , Γιοβανόπουλος Γρηγόριος, Κουκουτάρας

∆ιονύσιος,  Κίτσας Αντώνιος ]

Α)Εγκρίνει την πρόσληψη καθαριστριών µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το
διδακτικό έτος 2018-2019, για τις παρακάτω σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς της:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ 

1 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
2 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
3 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
4 Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
5 ∆ηµοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
6 ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο  Κλειδίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
7 2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
8 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
9 5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
10 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
11 7ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
12 Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
13 Νηπιαγωγείο Βρυσακίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
14 ∆ηµοτικό Σχολείο Λουτρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
15 Νηπιαγωγείο Λουτρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
16 Νηπιαγωγείο Νησελίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
17 ∆ηµοτικό Σχολείο Καψόχωρας και Νηπιαγωγείο Καψόχωρας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
18 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
19 2ο Νηπιαγωγείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
20 ∆ηµοτικό Σχολ. και Νηπιαγωγείο Παλαιού Προδρόµου-Αγίας Τριάδας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
21 ∆ηµοτικό Σχολείο  Π.Σκυλιτσίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
22 ∆ηµοτικό Σχολείο Ξεχασµένης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

3

ΑΔΑ: 6ΜΜ9ΟΛΜΨ-ΚΨΥ



23 Νηπιαγωγείο Σταυρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
24 ∆ηµοτικό Σχολείο Σταυρού ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
25 Νηπιαγωγείο Αγκαθιάς ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
26 Νηπιαγωγείο Παλαιοχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
27 ∆ηµοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
28 ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
29 ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πλατάνου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
30 ∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πρασινάδας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
31 ∆ηµοτικό Σχολείο Κορυφής και Νηπιαγωγείο Κορυφής & Παλαιόχωρας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
32 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
33 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μελίκης ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
34 ∆ηµοτικό Σχολείο  Καβάσιλας – Π.Σκυλιτσίου & Νηπ/γείων ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
35 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
36 4ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
37 ∆ηµοτικό Σχολείο Νησελίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)
38 Νηπιαγωγείο Λιανοβεργίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

39 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

40 ∆ηµοτικό Σχολείο Επισκοπής ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

41 ∆ηµοτικό Σχολείο Νεοκάστρου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

42 ∆ηµοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου και Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

43 ∆ηµοτικό Σχολείο Πλατέος ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

44 1ο Νηπιαγωγείο Πλατέος ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

45 ∆ηµοτικό Σχολείο Νησίου  και Νηπιαγωγείο Νησίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

46 ∆ηµοτικό Σχολείο Καµποχωρίου ΣΜΕ ΜΙΑ(1)

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία της υπογραφής της έως 30-06-2019.     
Η  αµοιβή  του/της  καθαριστή/ριας  καθορίζεται  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα   7867/1.9.2017
απόφαση των  Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων - Οικονοµικών (ΦΕΚ 3083/6-
09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και προσδιορίζεται από τον αριθµό των αιθουσών του σχολείου.

Β)Εγκρίνει  την  έκδοση  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσληψη  των
καθαριστριών.
Η  πρόσληψη  θα  γίνει  µε  κοινωνικοοικονοµικά  κριτήρια  κι  ορίζονται  ως  απαραίτητα
δικαιολογητικά συµµετοχής τα εξής:

1.Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόµενος, υποβάλει µοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο)
και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Α/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου µας).
2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3.ΑΜΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)
4.Αριθµό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας φορολογικού  έτους 2017
6.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον ∆ιευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Γ)Εγκρίνει την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις:
         α) σχετικές σχολικές µονάδες, 
         β) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και 
         γ) την ανάρτησή της στο site του ∆ήµου.

 Τα  δικαιολογητικά,  όπως  αναγράφονται  παραπάνω,  να  κατατίθενται  στους  ∆ιευθυντές των
ανωτέρω  Σχολείων  από  την  Τρίτη  11  Σεπτεµβρίου  2018  έως  και  τη  ∆ευτέρα  17
Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 13:00.

∆)Να ορίσει  ως Τριµελή Επιτροπή για την επιλογή καθαριστριών, τους:
α)Τον  κ.Γκιουρτζή  Στέφανο  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  µε  αναπληρωτή  τον
κ.Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη   
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β)Τον κ.Ράπτη ∆ηµήτριο ως µέλος της Επιτροπής  µε αναπληρωτή τον κ.Γιοβανόπουλο
Γρηγόριο και 
γ) το  ∆ιευθυντή /ντρια (της  αντίστοιχης σχολικής µονάδας) ως µέλος της Επιτροπής  

Έργο της Επιτροπής θα είναι να εξετάσει τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των καθαριστριών
των σχολικών µονάδων,  να καταρτίσει  πίνακα αποτελεσµάτων και  να συντάξει  πρακτικό,  το
οποίο θα αποστείλει στη Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Ο πρόεδρος θα συγκαλέσει  συνεδρίαση,  µετά την λήψη όλων των πρακτικών των τριµελών
Επιτροπών, και το ∆.Σ. θα επικυρώσει τα αποτελέσµατα. 

             Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2018
   Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέµατα  της  ηµερήσιας  διάταξης,  λύθηκε  η  Συνεδρίαση  και
υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα µέλη

Έπονται οι υπογραφές

  Ακριβές Απόσπασµα
Αλεξάνδρεια,10/09/2018
        Ο Πρόεδρος

Γκιουρτζής Στέφανος 
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