ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΡΟΦΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)
Οι αιτούντες/δυνητικά ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά είτε γονείς βρεφών/νηπίων
είτε άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική
απόφαση η επιμέλεια παιδιών.
Τα παιδιά προς εγγραφή επιλέγονται σύμφωνα με την οικεία μοριοδότηση, όπως
περιγράφεται σε εδάφιο της παρούσης πρόσκλησης παρακάτω και δίνεται έμφαση
στην ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων, των οικογενειών με ειδικές συνθήκες
(αριθμός τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, μέλος ΑμεΑ κλπ) και των πιο οικονομικά
αδύναμων συμπολιτών μας.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες και σε
όσους πολίτες άλλων χωρών κατέχουν νόμιμη άδεια παραμονής στη χώρα (αιτούντες
άσυλο, ομογενείς, νόμιμοι μετανάστες κλπ).
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα πλήρως εμβολιασμένα παιδιά που είναι σωματικά,
πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής
παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Σημειώνεται ρητά ότι δεν γίνονται
δεκτά εκείνα τα παιδιά, των οποίων οι κηδεμόνες ακολουθούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, αντι-εμβολιαστικές πρακτικές. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές,
πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό
εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή
Ασφαλιστικού Οργανισμού και με τη σύμφωνη γνώμη του Παιδοψυχιάτρου
(συνεργάτης ΝΠΔΔ) ότι χρήζει παράλληλης στήριξης, τούτο είναι ωφέλιμο για το
παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη
λειτουργία του σταθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε
προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.
Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων προς κάλυψη μέσω των παραμέτρων της
παρούσας πρόσκλησης, προκύπτει ανάλογα με τις άδειες λειτουργίας των σταθμών
και την ύπαρξη του απαραίτητου προσωπικού. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν
κενά μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2022, καλύπτονται
κατά περίπτωση με νέα διαδικασία αιτήσεων.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Γενική Κατηγορία
1. Αίτηση εγγραφής.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( επισυναπτόμενο έντυπο), συμπληρωμένο από
παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, όπως κάθε φορά προβλέπεται από
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης ως 30
ημέρες πριν την υποβολή του) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται πλήρη
στοιχεία (γάμος, παιδιά, κλπ). Αν κάποιο στοιχείο δεν έχει ενημερωθεί λόγω
πρόσφατης μεταβολής στοιχείων, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί και
συμπληρωματικό έγγραφο (πχ ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ληξιαρχική
πράξη γάμου, κλπ)

4. Βεβαίωση Απασχόλησης και για τους δύο γονείς (εξαιρουμένων των
περιπτώσεων χηρείας ή μονογονεϊκών οικογενειών).
a) Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην
οποία αναγράφονται το ωράριο & οι μηνιαίες αποδοχές.
b) Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην
οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων
ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
c) Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο του
συνόλου των ενσήμων ή των εργοσήμων για το έτος 2020.
d) Αυτοαπασχολούμενοι/Ελ.Επαγγελματίες:Βεβαίωση ενεργού ασφαλιστικού
μητρώου/Ασφαλιστικών οφειλών. Η ιδιότητα αυτή πρέπει να βεβαιώνεται
τουλάχιστον επί διμήνου προ της υποβολής της αίτησης, αλλιώς θεωρείται ως
ευέλικτη μορφή εργασίας.
5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2021 που αφορά εισοδήματα
έτους 2020. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική
δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών της
επιδημίας του κορωνοϊού, τότε δύναται να προσκομιστεί εκκαθαριστικό
εφορίας για τα εισοδήματα έτους 2019, ώστε να μοριοδοτηθεί αντίστοιχα η
αίτηση του δυνητικά ωφελουμένου. Βεβαίως, το ύψος των τροφείων θα
προσδιοριστει άμα την έναρξη της περιόδου, κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021,
με προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα 2020. Σε
περίπτωση ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, προσκομίζονται
αμφότερες.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπως βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ (στοιχεία
ΔΟΥ). Σε περίπτωση που λόγω επαγγελματικού ΑΦΜ, στη ΔΟΥ είναι δηλωμένη
η επαγγελματική διεύθυνση, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται με την
προσκόμιση λογαριασμού ρεύματος μόνιμης κατοικίας στο όνομα του
ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή, ως αντίστοιχο συμφωνητικό μίσθωσης
κατατεθειμένο στη ΔΟΥ. Σε περίπτωση προκόμισης συμφωνητικού μίσθωσης,
πρέπει να έχει έναρξη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
και να έχει κατ’ ελάχιστον μονοετή διάρκεια.
Και δυνητικά κατά περίπτωση:
7. Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, για γονέα ή παιδί με αναπηρία μεγαλύτερη
ή ίση με 67%.
8. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή συμβολαιογραφικό έγγραφο
«διάστασης συζύγων» δηλωμένο στη ΔΟΥ.
9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων
δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της άδειας
νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων στην χώρα μας, όπως αυτή
αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Ειδικές περιπτώσεις άμεσης εγγραφής με λιγότερα δικαιολογητικά,
χωρίς άλλη διαδικασία μοριοδότησης
➢ Για την επανεγγραφή ενός παιδιού (εντός Απριλίου 2021), που ήδη είναι
εγγεγραμμένο κατά την παρούσα περίοδο, απαιτείται MONO: Αίτηση
επανεγγραφή. Χρειάζεται επίσης, να προσκομισθεί εκκαθαριστικό
εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των τροφείων, την 1η
Σεπτεμβρίου 2021, που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης της περιόδου.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού γεννηθέν κατά το έτος 2018 (στα νηπιακά
τμήματα), απαιτείται MONO: Αίτηση εγγραφής, Ατομικό Δελτίο Υγείας,
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Χρειάζεται
επίσης, να
προσκομισθεί εκκαθαριστικό εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του
ύψους των τροφείων, την 1η Σεπτεμβρίου 2021, που αποτελεί την
ημερομηνία έναρξης της περιόδου. Επίσης προσκομίζεται όποιο άλλο
κοινωνικό δικαιολογητικό, από την ως άνω γενική λίστα, τα κατατάσσει
σε κατηγορία μειωμένων τροφείων.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού που έχει αδελφό/ή, ήδη εγγεγραμμένος/η
κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στα τμήματα του ΝΠΔΔ, απαιτείται
MONO: Αίτηση εγγραφής, Ατομικό Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης. Χρειάζεται
επίσης, να προσκομισθεί
εκκαθαριστικό εφορίας για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των
τροφείων, την 1η Σεπτεμβρίου 2021, που αποτελεί την ημερομηνία
έναρξης της περιόδου.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού που δικαιούται VOUCHER από το
επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ απαιτείται MONO:Ατομικό
Δελτίο Υγείας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, VOUCHER
ΕΣΠΑ & Συμφωνητικό του ΝΠΔΔ και του γονέα κατά τις απαιτήσεις του
προγράμματος του ΕΣΠΑ.
➢ Για την εγγραφή ενός παιδιού με γονέα-μισθοδοτούμενο με κάθε μορφή
εργασίας του Δήμου Νέας Σμύρνης και όλων των εξαρτώμενων ΝΠΔΔ και
Οργανισμών, απαιτείται MONO: Αίτηση εγγραφής, Ατομικό Δελτίο Υγείας,
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βεβαίωση Απασχόλησης.

«Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς
εγγραφή για πρώτη φορά, στους παιδικούς σταθμούς για
την σχολική χρονιά 2021-2022»
1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
-στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα
και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων
ατόμων εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
-στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση
-στην οικογενειακή κατάσταση
-στη σχέση με το Δήμο Ν. Σμύρνης
2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, διεξάγεται από Επιτροπές και
πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως
των διαθέσιμων θέσεων ωφελούμενων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ

20 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΟΧΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ)

10 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΕΣ)

10 ΜΟΡΙΑ

ΔΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

40 ΜΟΡΙΑ

Δύο Γονείς Αυτοαπασχολούμενοι/ Ελ.
Επαγγελματίες ή εναλλακτικά Ένας Μισθωτός &
Ένας Αυτοαπασχολούμενος/ Ελ. Επαγγελματίας

35 ΜΟΡΙΑ

Τουλάχιστον ένας ΓΟΝΕΑΣ με σύμβαση
ορισμένου χρόνου που καλύπτει διάστημα
μικρότερο των 7 μηνών επί συνόλου 10 του
σχολικού έτους ή με άλλες μορφές ευέλικτης ή εκ
περιτροπής εργασίας.

20 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (άγαμες μητέρες,
γονείς σε χηρεία, διαζευγμένοι, κηδεμόνες σε
βεβαιωμένη διάσταση)

5 ΜΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
(φυσικός γονέας ή νόμιμη επιμέλεια)

5 ΜΟΡΙΑ για κάθε
παιδί, πλέον του ενός

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%

15 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ (μόνο ως 24 ετών) ή
ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ

10 ΜΟΡΙΑ

Μηδενικό εισόδημα έως και 15.000€

63 ΜΟΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Από 15.001 € έως και 20.000€

56 ΜΟΡΙΑ

(Εκκαθαριστικό Εφορίας)

Από 20.001€ έως και 30.000€

51 ΜΟΡΙΑ

(Εισόδημα επιβολής φόρου)

Από 30.001€ Έως και 40.000€

46 ΜΟΡΙΑ

Από 40.001€ και άνω

41 ΜΟΡΙΑ

Παρατηρήσεις
✓ Σε περίπτωση ίδιου συνόλου μορίων, προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το
χαμηλότερο εισόδημα.
✓ Ο Αιτών που δεν έχει την ιδιότητα ούτε του Δημότη ούτε του Κατοίκου, δεν
μοριοδοτείται σε καμία κατηγορία μοριοδότησης και δύναται να επιλεχθεί
μόνο αν προκύψουν κενά κατά την έναρξη λειτουργίας των δομών.
✓ Η «διάσταση» δύο γονέων μοριοδοτείται αν και μόνο αν πιστοποιείται με
συμβολαιογραφική πράξη και ταυτόχρονα γίνεται χωριστή φορολογική
δήλωση. Η «αίτηση διαζυγίου» δεν συνυπολογίζεται ως δικαιολογητικό.
✓ Συνιστάται σε όλους τους ωφελούμενους και ιδιαίτερα σε εκείνους με
χαμηλότερα εισοδήματα να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) ώστε να
απαλλαγούν αυτοδίκαια από την καταβολή τροφείων.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Η καταβολή των “τροφείων” γίνεται μια φορά τον μήνα, αν είναι δυνατόν
στις πρώτες είκοσι ημέρες του μήνα, στην Τράπεζα EUROBANK και στον
λογαριασμό 00260033290201071786 του “Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης”. Ως καταθέτης θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του βρέφους ή νηπίου και ως αποδέκτης το
Ν.Π.Δ.Δ. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του
Σταθμού.
Καμία οικονομική δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό των Βρεφικών
και Παιδικών Σταθμών.
Η οικονομική συνεισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα, από την
ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου 2022. Σε περίπτωση
διαγραφής για οποιοδήποτε λόγο δεν επιστρέφεται η οικονομική συνεισφορά
που έχει καταβληθεί.
Το ποσό των τροφείων δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά την διάρκεια της
περιόδου ούτε αν μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος ούτε η
κατάσταση απασχόλησης/εργασιακή σχέση. Δύναται μόνο να μεταβληθεί
κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και για εξαιρετικές περιπτώσεις, αν
προσκομιστεί το εκκαθαριστικό της εφορίας του επόμενου έτους και
αποδεδειγμένα υπάρξει μείωση εισοδημάτων και σε αυτή την περίπτωση η
μείωση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 01-01-2022.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων-συζύγων (Αντί
"συζύγων", ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει
Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή
4356/2015) καθορίζεται με βάση το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα,
λαμβανομένου υπόψη το ποσού που αναγράφεται στο Εισόδημα επιβολής
φόρου. Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής
δήλωσης του οικονομικού έτους επανεγγραφής ή εγγραφής των παιδιών στα
Τμήματα. Για λόγους αποφυγής υποβολής προσωρινών δηλώσεων με ψευδή
στοιχεία, για την επαναβεβαίωση του προσδιορισμού του ύψους των τροφείων,
ζητείται επανυποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κατά την έναρξη του
σχολικού έτους. Οι κλίμακες των τροφείων βάση εισοδήματος είναι οι εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Κατηγορία Ι: Έως 15.000€

ΔΩΡΕΑΝ

Κατηγορία ΙΙ: 15.001 - 20.000 €

30,00 €

Κατηγορία ΙΙΙ: 20.001 – 25.000 €

45,00 €

Κατηγορία ΙV: 25.001 - 30.000 €

60,00 €

Κατηγορία V: 30.001 - 35.000 €

75,00 €

Κατηγορία VI: 35.001 – 40.000 €

90,00 €

Κατηγορία VIΙ: 40.001 – 45.000 €

105,00 €

Κατηγορία VIIΙ: 45.001 € και άνω

120,00 €

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Κατηγορία ΙX: Έως 15.000

ΔΩΡΕΑΝ

Κατηγορία X: 15.001 - 20.000 €

75,00 €

Κατηγορία XΙ: 20.001 - 25.000 €

90,00 €

Κατηγορία XIΙ: 25.001 – 30.000 €

105,00 €

Κατηγορία XIIΙ: 30.001 € και άνω

120,00 €

Τα ετήσια τροφεία υπολογίζονται για 10 μήνες, διάρκειας
σχολικού έτους.
Τα τροφεία καταβάλλονται άσχετα με το αν τα παιδιά σιτίζονται ή απουσιάζουν.

Παρατηρήσεις
i.

ii.

iii.

Για οικογένειες που έχουν παιδί με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω
και εισόδημα μικρότερο των 50.000€, ισχύει η κάτωθι τιμολογιακή
πολιτική: πρώτο ωφελούμενο παιδί: 20 Ευρώ ανά μήνα για τα νήπια και
40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, δεύτερο ωφελούμενο παιδί και άνω:
ΔΩΡΕΑΝ.
Για οικογένειες με περισσότερα του ενός παιδιά εντός των δομών του
«ΚΚΠΑ Ν. Σμύρνης» και για εισόδημα μικρότερο των 50.000€, ισχύει η
κάτωθι τιμολογιακή πολιτική: πρώτο ωφελούμενο παιδί: 100% του
αντίστοιχου τροφείου κατά περίπτωση, δεύτερο ωφελούμενο παιδί: 20
Ευρώ ανά μήνα για τα νήπια και 40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, τρίτο
ωφελούμενο παιδί και άνω: δωρεάν.
Οι αιτούντες γονείς, υπάλληλοι με κάθε μορφή εργασίας και λοιποί
μισθοδοτούμενοι του Δήμου Νέας Σμύρνης και όλων των εξαρτώμενων
ΝΠΔΔ και Οργανισμών επιβαρύνονται με τροφεία 20 Ευρώ ανά μήνα για
τα νήπια και 40 Ευρώ ανά μήνα για τα βρέφη, εφόσον διαθέτουν εισόδημα
άνω των 15.000 Ευρώ. Σε άλλη περίπτωση και για μικρότερα εισοδήματα,
ανήκουν στην κατηγορία τροφείων «Δωρεάν».

Η παρούσα ανακοίνωση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 15/2021 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΄΄ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.

