
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της 
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρ-
θρο 2 του ν. 3723/2008 .

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Αμαρουσίου».

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αμαρουσίου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62958 ΕΞ 2020 (1)
   Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της 

ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρ-

θρο 2 του ν. 3723/2008 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1, 2, 4 και 5 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση 

της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρί-
σης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α’ 250),

β. της παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65),

γ. του άρθρου 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιη-
γητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α’ 148),

δ. του άρθρου 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση 
πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δη-
μοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113),

ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

ζ. της με αριθ. 338/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών Γεώργιο Ζαββό» (Β΄3051),

η. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αρ. 7133 ΕΞ 2020/21.01.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμμα-
τος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα 
με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008» (Β’ 73).

3. Την υπ’ αρ. ΕΜΠ. 4046/6.5.2020 εισήγηση του Διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αρ. C(2020) 101 final/16.1.2020 – SA.55767 
(2019/N) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Την υπ’ αρ. C(2020) 3910 final/16.6.2020 – SA.57262 
(2020/N) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει 
καθεστώτα που προβλέπουν μέτρα ρευστότητας των 
πιστωτικών ιδρυμάτων για μέγιστη περίοδο έξι μηνών.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη 
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250) «Ενίσχυση της 
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,  22 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 14904/3900 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Αμαρουσίου». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», (Α’ 228) όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 
(Α΄ 98) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν 
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98): 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 
αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβου-
λίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέ-
σμων τους.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
8440/24.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, περί του καθορισμού της λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 102/13.09.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικη-
τικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθμού.

10. Την υπ’ αρ.139/2011 (Β΄ 1318) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, δια της 
οποίας έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».

11. Την υπ’ αρ. 373/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 50977/2019/30-10-2019 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 
Αμαρουσίου, δια της οποίας βεβαιούται ότι εκ της υπ’ 
αρ. 373/2019 απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του δήμου.

13. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β’ 2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 373/2019 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, περί τρο-
ποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρου-
σίου», στα άρθρα 3 (Πόροι) και 5 (Διοίκηση), τα οποία 
διαμορφώνονται ως εξής:

«3. ΠΟΡΟΙ:
Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής προέρχονται:
α) Από την επιχορήγηση του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτ. (α) και (β) του άρ-
θρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
στ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις
ζ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών 

κυλικείων
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από δεκαπέντε (15) 

μέλη με την εξής σύνθεση:
- Έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές 

τους.
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-

χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλό-
γων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτή-
των για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

- Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλο-
γη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογες με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής της σχο-
λικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Επειδή ο αριθμός των μελών της σχολικής επιτροπής 
είναι 15/μελής στην περίπτωση που συμμετέχει ο οικείος 
Διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περι-
τροπής μείωση από τους δημότες ή κατοίκους.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχο-
λικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο ( 2 ) έτη και λήγει πάντοτε 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός των μελών στη διοίκη-
ση του Νομικού Προσώπου γίνεται κατά συγκεκριμένη 
αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών συμπεριλαμ-
βανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δή-
μαρχο και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις. 
Ο Υπολογισμός της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών 
πέμπτων (3/5) γίνεται επί του αριθμητικού συνόλου των 
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μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες 
με τις οποίες συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κ.λπ.).

Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και 
εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της 
υπόδειξης του δημάρχου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 139/2011 (Β’ 1318) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρου-
σίου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 38587/10003 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ-
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Α’ 228) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 περί 
δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Α’ 98).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(Α’ 131): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98): 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 
αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβου-
λίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέ-
σμων τους.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
8440/24.02.2011 (Β’ 318) απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, περί του καθορισμού της λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 102/13.09.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικη-
τικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθμού.

10. Την υπ’ αρ. 138/2011 (Β’ 1318) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, δια της 
οποίας έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».

11. Την υπ’ αρ. 372/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 50977/2019/30-10-2019 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 
Αμαρουσίου, δια της οποίας βεβαιούται ότι εκ της υπ’ αρ. 
372/2019 απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προ-
ϋπολογισμό του δήμου.

13. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β’ 2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 372/2019 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, περί τρο-
ποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρου-
σίου», στα άρθρα 3 (Πόροι) και 5 (Διοίκηση), τα οποία 
διαμορφώνονται ως εξής:

«3. ΠΟΡΟΙ:
Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής προέρχονται:
α) Από την επιχορήγηση του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτ. (α) και (β) του άρ-
θρου 113 του ν. 1892/1990 όπως ισχύει.

β) Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές 

και κληροδοσίες
ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
στ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις
ζ) Από τα έσοδα της εκμετάλλευσης των σχολικών 

κυλικείων
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από δεκαπέντε (15) 

μέλη με την εξής σύνθεση:
- Έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές 

τους.
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-

χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για 
την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλό-
γων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας.

- Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των 
υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλο-
γη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις 
ανάλογες με τον σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. Κατά τις συνεδρι-
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άσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέμα-
τα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, 
καλείται ο οικείος διευθυντής της σχολικής μονάδας, 
ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Επειδή ο αριθμός των μελών της σχολικής επιτροπής 
είναι 15/μελής στην περίπτωση που συμμετέχει ο οικείος 
Διευθυντής θα γίνεται ταυτόχρονη ανάλογη ή εκ περι-
τροπής μείωση από τους δημότες ή κατοίκους.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Σχολικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο ( 2 ) έτη και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Διευκρινίζεται ότι ο ορισμός των μελών στη διοίκη-
ση του Νομικού Προσώπου γίνεται κατά συγκεκριμένη 
αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμ-
βανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δή-
μαρχο και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Ο Υπολογισμός της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών 
πέμπτων (3/5) γίνεται επι του αριθμητικού συνόλου των 
μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες 
με τις οποίες συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κ.λπ.).

Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και 
εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της 
υπόδειξης του δημάρχου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 138/2011 (Β’ 1318) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης
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