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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι») ….» (ΦΕΚ 133 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (47 Α΄) και του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (21 Α΄). 

7. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250/26-5-2017).  

8. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα ¨Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ¨.  

9. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010, 5370/εγκ.15/2-2-2011 & 42203/εγκ.27/13-8-2018  εγκυκλίους 

του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αστική και πειθαρχική ευθύνης αιρετών 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.». 

10. Την αριθμ. 121/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ:ΩΗΟΟΩΕΛ-

ΩΝΨ) με θέμα: «Ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο ¨Εργασίες συντήρησης 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού, εργασίες πυροπροστασίας και εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων 

χώρων και συντήρηση χώρων πρασίνου¨», που εστάλη με το αριθμ. 4086/23-4-2020 έγγραφο του 

οικείου Δήμου. 

11. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω απόφασης έχει ασκηθεί(από 4-5-2020) προσφυγή από δημοτικούς 

συμβούλους-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, η οποία όμως δεν μπορεί να 

εξεταστεί πριν την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης ή κοινοποίησή της ή 
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γνώση αυτής, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 38 (παρ.5) της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (68 Α΄). 

Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ν Τ Ε Σ   

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018 (133 Α΄), που αντικατέστησαν 

αυτές του άρθρου 238 του Ν.3852/2010, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις 

αρμοδιότητες του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.138/2010 η εποπτεία του 

κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα 

Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 117 του Ν.4555/2018 (133 Α΄), ορίζεται ότι: «1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί αυτεπαγγέλτως να 

ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων ……. για 

λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή 

εκδοθεί.……». Η αριθμ. 121/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Μετεώρων εμπίπτει στο ανωτέρω πλαίσιο 

ελέγχου καθώς ελήφθη στις 22-4-2020 και αναρτήθηκε στη ¨Διαύγεια¨ στις 23-4-2020, κατά συνέπεια 

ο έλεγχος νομιμότητας λαμβάνει χώρα αρμοδίως και εμπροθέσμως. 

 Επειδή με την κρινόμενη απόφαση της Ο.Ε. αποφασίζεται: « α) Η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών 

συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, πυροπροστασίας, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και 

συντήρησης χώρου πρασίνου λόγω ανεπάρκειας προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και μεγάλης 

εδαφικής έκτασης-μορφολογίας του Δήμου, β) Εγκρίνεται η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών μέσω 

υπογραφής συμβάσεων με ιδιώτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για όλες τις Δ.Ε., σε 

χώρους που αναφέρονται στην απόφαση και για χρονικό διάστημα έως τέλους του έτους, γ) Η 

ανάθεση των εργασιών να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τεχνική έκθεση που θα 

συντάσσεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες». 

 Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 61 (παρ.1) του Ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 117 (παρ.1) του Ν.4674/2020, ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή, μπορεί κατά την 

κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 

περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 

 Επειδή από την ανωτέρω διάταξη τεκμαίρεται πως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

απαιτείται να εμπεριέχει συγκεκριμένα στοιχεία όπως: 1) Σαφής τεκμηρίωση της κρίσης, ήτοι των 

λόγων που ο Δήμος καταφεύγει στη σύναψη συμβάσεων κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 2) 

Αναλυτικός προσδιορισμός του αντικειμένου των υπό ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισμού, 3) Διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και 4) Περιοχή/ές εντός της 

οποίας/ων θα λάβουν χώρα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και εργασίες, 5) Ύπαρξη και εγγραφή των 

απαιτούμενων πιστώσεων στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και με σαφή αναφορά των 

συγκεκριμένων Κ.Α. που θα βαρύνουν οι αντίστοιχες δαπάνες. 
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 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75(παρ.Ι) «Αρμοδιότητες» του Ν.3463/2006 «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114) ορίζεται ότι: « (...) Οι αρμοδιότητες των Δήμων (...) αφορούν, 

κυρίως,  τους τομείς: α) (...) β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: (...) 4. Η 

καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας (...)». 

 Επειδή σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής 

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 

και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού τους, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους 

δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η έναντι αμοιβής ανάθεση τέτοιων εργασιών 

σε τρίτους, πέραν των υπηρετούντων στον οικείο δήμο υπαλλήλων, μόνον όταν η διεκπεραίωσή 

τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτουν οι δημοτικοί υπάλληλοι. 

 Επειδή επιπλέον, σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, η οποία  απορρέει από 

τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών 

οργάνων και συνάγεται από βασικές διατάξεις αυτού (άρθρα 3,13,40 του ν.δ/τος 496/1974, άρθρο 1 

παρ.2α του π.δ/τος 465/1975, άρθρο 1 παρ.1 του ν.δ/τος 1265/1972 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 7 παρ.1 του ν.968/1979 και άρθρα 22, 26, 28 και 79 του ν.2362/1995), για τη διενέργεια 

οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της ύπαρξης πίστωσης 

στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, απαιτείται αυτή να προβλέπεται από διάταξη 

νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν προβλέπεται, πρέπει να προκύπτει από τα 

δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του 

Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ο.Τ.Α. ή ότι η πραγματοποίησή της συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκουν οι ως άνω φορείς και 

δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

 Επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις προσδιορίζεται παγίως ο τρόπος και οι προϋποθέσεις με τις οποίες 

οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας 

των δημοτικών χώρων και της συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε φορά από τις τοπικές συνθήκες (ορεινότητα, νησιωτικότητα, απομακρυσμένοι 

οικισμοί, πολλοί και διάσπαρτοι στην περιφέρεια του δήμου δημοτικοί χώροι και κτίρια, κ.ο.κ.), 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, και από άποψη οικονομίας κλίμακας, με σεβασμό 

πάντα στο περιβάλλον, συγκεκριμένες περιπτώσεις, που λόγω ειδικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η 

εφαρμογή καθιερωμένων μεθόδων και του προσωπικού που οι δήμοι έχουν στη διάθεσή τους. 

Ενόψει, δε, της ιδιαίτερης σημασίας των συμβάσεων αυτών απαιτείται η εξειδίκευση των όρων τους, 

ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και ο έλεγχος της εφαρμογής της διάταξης αυτής 

(Εισηγητική Έκθεση του Ν.3979/2011). 

 Επειδή στην ανωτέρω κρινόμενη απόφαση και στο εισηγητικό σκέλος αυτής, απλώς παρατίθενται οι 

αρμοδιότητες των επί μέρους τμημάτων τεχνικών έργων και καθαριότητας, καθώς και ο αριθμός των 

διαθέσιμων υπαλλήλων και οι ειδικότητές τους. Αυτό όμως, αφενός μεν αποδεικνύει ότι οι προς 

ανάθεση εργασίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Δήμων και στα συνήθη καθήκοντα των ήδη 

υπηρετούνταν υπαλλήλων και δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, αφετέρου δεν δύναται να 

αποτελέσει σαφή τεκμηρίωση περί μη επάρκειας του προσωπικού, αφού δεν αναφέρονται 
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συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία για τις αναγκαίες προς εκτέλεση εργασίες και τον ήδη 

προγραμματισμό υπηρεσιακών αναγκών και εργασιών των υπαλλήλων, ώστε να διαφαίνεται η 

ανάγκη ενίσχυσης του έργου των υπαλλήλων με επιπλέον συμβάσεις σε ιδιώτες. Η απλή παράθεση 

του αριθμού των υπαλλήλων σε αντιδιαστολή με την εκτεταμένη εδαφική περιφέρεια του Δήμου δεν 

αποτελεί από μόνη της επαρκή τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των ως άνω εργασιών με ίδια 

μέσα του Δήμου. 

 Επειδή τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία πρέπει να εμπεριέχονται στο σώμα της απόφασης για την 

πληρότητα και νομιμότητά της. Εντούτοις, όπως προκύπτει από την αποσταλθείσα απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων: 

 Οι προς ανάθεση εργασίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου και στα συνήθη 

καθήκοντα των ήδη υπηρετούνταν υπαλλήλων και δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. 

 Δεν τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των ως άνω εργασιών με ίδια μέσα του Δήμου 

και με το υπάρχον προσωπικό. 

 Αναφέρεται ως διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών το διάστημα από τη λήψη της 

απόφασης έως και 31-12-2020, γεγονός που καταδεικνύει την παγιότητα της απόφασης 

και τη μη ύπαρξη έκτακτων ή κατεπειγουσών αναγκών. Σ΄αυτό κατατείνει και η 

διατύπωση ότι «η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τεχνική 

έκθεση που θα συντάσσεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες».  

 Δεν παρατίθεται στο διατακτικό σκέλος οποιασδήποτε τεχνική ή ποσοτική περιγραφή 

των αναγκαίων εργασιών, με αποτέλεσμα να μην είναι ευχερής, ούτε κατ΄ελάχιστον, η 

κοστολόγηση των εργασιών και η επ΄αυτών επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Οι 

εργασίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να έχει προηγηθεί τεχνική έκθεση και 

τεκμηριωμένος προϋπολογισμός αυτών και όχι εκ των υστέρων και κατά περίπτωση, 

ώστε να εξασφαλίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι έχει τηρήσει την αρχή της 

χρηστής οικονομικής διαχείρισης και κυρίως έχει υπολογίσει τη διάθεση των απολύτως 

αναγκαίων χρημάτων. 

 Δεν αναφέρεται αν υφίσταται εγγραφή απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

και δεν κατονομάζονται συγκεκριμένοι Κ.Α. τους οποίους θα βαρύνουν οι δαπάνες. 

 Δεν τεκμαίρεται, ποιοτικά και ποσοτικά, η αδυναμία του φορέα να εκτελέσει τις εργασίες 

με ίδια μέσα και κατ΄επέκταση η ανάγκη καταφυγής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

του Ν.4412/2016, αφού αναφορές όπως ¨ανεπάρκεια προσωπικού, υλικοτεχνικής 

υποδομής, μεγάλη εδαφική έκταση και μορφολογία του Δήμου¨, χωρίς άλλα πρόσθετα 

στοιχεία, δεν δύναται να θεωρηθούν ως επαρκής αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.  

 Η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας δεν περιλαμβάνεται και άρα δεν 

καλύπτεται από τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4674/2020. 

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) απαιτείται σαφής, 

πλήρης και ειδική αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων προκειμένου για τη συνδρομή όλων των 

προϋποθέσεων νομίμου έκδοσής τους, απαίτηση που περιγράφεται και στην αριθμ.7666/7-2-2007 

(εγκ.11) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Εποπτείας πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων 

των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ» όπου αναφέρεται ότι: «Λόγοι που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης 

είναι οι εξής: i.Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου, ii.Παράβαση τύπων της διαδικασίας, 

iii.Παράβαση νόμου, iv.Κατάχρηση εξουσίας…», ενώ περαιτέρω «….κατά τον έλεγχο ερευνώνται, 
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πέραν της παράβασης κανόνα δικαίου, και τα ελαττώματα της αιτιολογίας ή η έλλειψη αυτής. Στοιχεία 

της αιτιολογίας είναι η αναφορά των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της 

πράξης, η τυχόν ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, καθώς και τα 

κριτήρια σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. Η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

ειδική(όχι γενική και αόριστη), πλήρης ή επαρκής». 

 Επειδή η πλήρης και ειδική αιτιολόγηση αποτελεί απαίτηση εκ του νόμου, απορρέουσα τόσο εκ της 

προαναφερθείσας εγκυκλίου όσο και εκ του άρθρου 17 του Ν.2690/1999 (45 Α΄), η δε έλλειψη ή τα 

ελαττώματα αυτής αποτελούν επαρκή λόγο ακύρωσης της πράξης. 

 Επειδή από την ως άνω απόφαση ελλείπουν βασικά στοιχεία που εκ του νόμου απαιτείται να 

εμπεριέχονται, γεγονός που συνιστά κατ΄ουσίαν έλλειμμα αιτιολογικής βάσεως, κατά συνέπεια η 

κρινόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πάσχει νομιμότητας. 

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4555/2018 ορίζεται ότι: « 1. Το κράτος ασκεί 

στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, ούτε να 

υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική 

τους αυτοτέλεια……».  

 Επειδή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί αποκλειστικώς έλεγχο νομιμότητας και 

όχι έλεγχο σκοπιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ. 

 Για τους ανωτέρω λόγους: 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

            Ακυρώνουμε την αριθμ. 121/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων, 

αναφορικά με ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού, εργασίες πυροπροστασίας και εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 

συντήρηση χώρων πρασίνου, για τους λόγους που προεκτέθησαν στο σκεπτικό της παρούσης. 

         Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής 

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (Σωκράτους 111 - Λάρισα). Η 

προθεσμία αυτή άρχεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης ή 

κοινοποίησή της ή γνώση αυτής, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 38 (παρ.5) της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (68 Α΄) και της αριθμ. 20930/31-3-2020 Εγκυκλίου 40 του ΥΠ.ΕΣ.. 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                     Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
- Δήμος Μετεώρων                                                                     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
  (με αποδεικτικό παραλαβής)                                                      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
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