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ΑΜΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ  

Α Π Ο  Π Α  Λ Α   Π Ρ Α Ι Σ Θ Ι Ο Τ 

 
Ρεο από  14/6/ 2016   Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ   ηος Δημοηικού 

ςμβοςλίος ηος Δήμος Ρόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνύ: 7/14-6-2016    Αξηζ. Απόθαζεο: 445/2016 

 
Πηε Οόδν ζήκεξα  14 Θοςνίος 2016 εκέξα Σπίηη  θαη ώξα 18.30 

ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ 
Οόδνπ, ζπλήιζε ζε   Σακηική Δημόζια ςνεδπίαζη ,    ην Γεκνηηθό   

Ππκβνύιην Οόδνπ, παξνπζία  ηνπ    Γεκάξρνπ    Οόδνπ        θ. 

Σαηδεδηάθνπ Φώηε,  κεηά από ηε κε αξηζ. πξση.2/46737/10-6-2016 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Δπάγγεινπ Καλδξαθνύ, ε νπνία 

δεκνζηεύζεθε θαη  επηδόζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε όινπο ηνπο   
Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄87/2010), θαη ηνπ  άξζξνπ 95 ηνπ Λ.3463/2006  
 

ΠΑΡΟΜΣΕ:  
1. ΚΑΛΓΟΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ-Ππόεδπορ 26.ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ- Επικεθαλήρ 

Παπάηαξηρ «ΡΟΔΘΩΜ ΟΡΑΛΑ» 

 27. ΠΡΑΓΘΑΠ ΠΡΔΟΓΝΠ-Ανηιππόεδπορ 

  

2. ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ-

Ανηιδήμαπσορ 

28. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 

3. ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιδήμαπσορ 

 

4. ΘΑΘΝΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-

Ανηιδήμαπσορ 

 

5. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 29.ΘΑΠΠΑΛΖΠ ΔΓΔΛΗΝΠ 

6. ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ  

7. ΕΥΑΛΛΝ ΑΛΛΑ-Ανηιδήμαπσορ 30.ΣΑΡΕΖΔΘΚΗΝ ΣΑΡΕΖΠ- 

Επικεθαλήρ Παπάηαξηρ «ΡΟΔΘΑΙΗ 

ΔΗΛΘΟΤΡΓΘΑ» 

8. ΞΔΡΟΑΘΖΠ ΠΥΡΖΟΖΠ  31.ΓΗΑΛΛΑΘΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

9.ΞΔΟΓΗΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ-Ανηιδήμαπσορ 32. ΓΗΑΛΛΗΘΝΟΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ- 

Γπαμμαηέαρ 

10.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-Ανηιδήμαπσορ  

11.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ  

 33. ΤΖΙΑΛΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Επικεθαλήρ 

Παπάηαξηρ «ΡΟΔΟ ΠΟΡΕΘΑ 

ΑΜΑΣΡΟΠΗ» 

12.ΣΑΡΕΖΗΥΑΛΛΝ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ-

Ανηιδήμαπσορ 

  

 

13.ΤΙΙΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 34.ΠΑΟΟΖ-ΤΖΙΑΛΡΖ ΠΡΑΚΑΡΗΑ 

14.ΘΟΗΑΕΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ  

15.ΚΝΡΑΦΖΠ ΓΖΚΝΠ 35.ΞΑΞΝΟΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ-

Ανεξάπηηηορ Δημοηικόρ ύμβοςλορ 

16. ΘΑΟΑΛΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

17.ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ-ΟΝΓΗΡΖ ΦΙΥΟΑ-

Ανηιδήμαπσορ 

  

 

18.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

19.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

20. ΣΑΡΕΖΙΑΕΑΟΝ ΚΑΟΗΑ-

Ανηιδήμαπσορ 
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21. ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

  

22.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

23.ΜΔΞΑΞΑΓΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ 

ΒΑΠΗΙΗΘΖ 

 

24.ΚΑΛΥΙΑΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

25.ΡΟΔΣΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

 

ΑΠΟΜΣΕ: 
1. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ-

Ανηιδήμαπσορ (δηθ/λνο) 

7. ΚΞΗΙΙΗΑ-ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ-

Ανεξάπηηηη Δημοηική ύμβοςλορ 
 

 

2. ΞΑΛΑΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ (δηθ/λε) 

8.ΠΞΑΛΝΠ-ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

3. ΞΑΟΓΑΙΝΠ ΠΡΔΟΓΝΠ-  

Ανηιδήμαπσορ (δηθ/λνο) 

 

9. ΓΟΑΘΝΠ ΚΗΣΑΖΙ 

4.ΠΑΟΗΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 10.ΡΝΘΝΕΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 

5. ΘΝΟΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 11.ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ 

6. ΑΡΠΗΓΖ ΔΙΞΗΓΑ 12.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Επικεθαλήρ 

Παπάηαξηρ «ΚΑΪΙΗ ΤΠΕΘΡΩΗ» 

 

 

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη: Ν Λνκηθόο Πύκβνπινο ηνπ Γ.Ο.     

θ. Δκκαλνπήι Πηάγθαο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Σ.Θόθθηλνο, ε  
Ξξόεδξνο ηεο Γ.Θ. Αζθιεπηείνπ θα.Κ.Ξαπαβαζηιείνπ θαζώο θαη ν 

Ξξόεδξνο ηεο Ρ.Θ. Γελλαδίνπ θ. Γ.Καλσιάθεο.  
   

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί 
ζαξάληα επηά (47) Γεκνηηθώλ ζπκβνύισλ παξίζηαληαη  νη ηξηάληα πέληε  

(35), άξρηζε ε Ππλεδξίαζε ηνπ Πώκαηνο. 
 

Θ Ε Λ Α 3.3: Ππόζλητη πποζυπικού για ηην ανηιμεηώπιζη 
εποσικών αναγκών ειδικόηηηαρ ΔΕ Μαςαγοζυζηών, απ. ππυη. 

2/41284/2016. 

 
Ν Αληηδήκαξρνο θ. Π. Γηαθνζηακαηίνπ εηζεγνύκελνο ην ζέκα, έζεζε 

ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ ππ΄αξηζ.πξση. 2/41284/26-05-2016 εηζήγεζε 
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

  Έρνληαο ππόςε: 

1.  Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ. 3584/2007 όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Λ. 4325/2015 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 1. Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 
νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από 
ηνπο Ν.Ρ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 
αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) 
κελώλ. Θαη’ εμαίξεζε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο 
πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα, ζηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο θαη ηελ 
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζε 
ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ.  Ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθάκελνπ 
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2738/1999 (Α’ 180). 
Ξαξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν 
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δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο 
άθπξεο. Ν θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ 
πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α.Π.Δ.Ξ., θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο 
πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 
επόκελνπ έηνπο. Ρν Α.Π.Δ.Ξ. δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ 
πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη 
απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994 όπσο 
ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη 

 
 
2. Ρελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ κε αξηζ. 216/24.04.2015 

κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε απνδνρή ηεο απεπζείαο παξαρώξεζεο κε 
αληάιιαγκα ζην Γήκν Οόδνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο κε αξηζ. πξση. 
ΓΓΞ0005159/586 Β΄ΔΜ 2015/07.04.2015 Θ..Α. (ΦΔΘ 578/η. 
Β΄/09.07.2015) ησλ πνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο  θαη Νηθνλνκηθώλ, ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο 
κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο 
δηνηθεηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο. Πην άξζξν 7  ηεο αλσηέξσ απόθαζεο 
αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ππνρξεώζεηο ησλ ΝΡΑ α΄βαζκνύ κεηαμύ ησλ 
νπνίσλ αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 
ηνπ π.δ. 23/2000 γηα πξόζιεςε λαπαγνζσζηώλ.  
 

3. Ρν Ξ.Γ. 23/2000 ζύκθσλα κε ην νπνίν ν αζθώλ αξκνδηόηεηα πνπ 
ζπλάπηεηαη κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ινπνκέλσλ έρεη ππνρξέσζε λα 
πξνζιακβάλεη λαπαγνζώζηεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 
01.06 έσο 31.08  θαη από ώξα 10:30 έσο 17:30. Νη παξαβάηεο ηνπ 
αλσηέξσ π.δ/ηνο ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο από ην αξκόδην γηα απηό όξγαλν 
πνπ είλαη ε Ιηκεληθή Αξρή. 
 

4. Ρν κε αξηζκ. πξση. 2132.17/761/16/17.03.2016 έγγξαθν ηνπ Θεληξηθνύ 
Ιηκελαξρείνπ Οόδνπ ην νπνίν επηζεκαίλεη  κεηαμύ άιισλ ηελ ππνρξέσζε 
γηα έγθαηξε πξόζιεςε ηθαλνύ αξηζκνύ λαπαγνζσζηώλ ζηηο πνιπζύρλαζηεο 
παξαιίεο «ΔΙΙΖ», «SUNWING», Θεληξηθή παξαιία Φαιεξαθίνπ, Κεγάιε 
Ξαξαιία Ιίλδνπ θαη παξαιία Ρζακπίθα. Θάζε λαπαγνζώζηεο ειέγρεη έθηαζε 
αθηήο ζε αθηίλα ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ βάζξνπ.  

 
5. Ρε κε αξηζ. 205/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Οόδνπ κε ηελ 

νπνία ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνύ έηνπο 2016 απνθαζίζηεθε ν Γήκνο όπσο πξνβεί  ζηελ 
πξόζιεςε ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ εηδηθόηεηαο ΓΔ λαπαγνζσζηώλ γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
21 παξ. 1 ηνπ Λ. 2190/94, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη ηδίσο κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ Λ. 3812/2009  ππό ηελ  έγθξηζε ηεο 
ΞΠ 33/2006. Ρν αίηεκα   πξόζιεςεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνύ όπσο  ην 
πνπξγείν Δζσηεξηθώλ ελεκέξσζε ηειεθσληθά  δε ζα ηύρεη έγθξηζεο  ηεο 
ΞΠ κε αξ. 33/2006 όπσο ηζρύεη  ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ 
πξνζιήςεσλ παλειιαδηθά εμαληινύκελνπ  απηνύ ζε πξνζιήςεηο 
πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ  νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έμη (6) θαη νθηώ 
(8) κελώλ. 

 
6. Ρε κε αξ. 295/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ   κε ηελ νπνία  

απνθαζίζηεθε ν Γήκνο λα πξνβεί  ζηελ πξόζιεςε ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ 
εηδηθόηεηαο ΓΔ λαπαγνζσζηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3)  κελώλ  γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ  αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ 
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησ παξαιηώλ :ΔΙΙΖ, 
SUNWING, Θεληξηθή Ξαξαιία Φαιεξαθίνπ, Κεγάιε παξαιία Ιίλδνπ θαη 
παξαιία Ρζακπίθα ε νπνία εγθξίζεθε σο πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο κε ηελ αξ. 
35632/19-5-2016 απόθαζε ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ. 

 
7. Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν όηη ε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε 
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ησλ αθηώλ πξέπεη λα εθηειείηαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ελώ ε 
απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη 5λζήκεξε, ην πξνζσπηθό ζπλνιηθνύ 
αξηζκνύ ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κε αξηζ. 295/2016 
απόθαζε ηνπ Γ.Π. είλαη θαλεξό όηη δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 
αθηώλ. 

 
8. Ρε κε αξ. πξση. 2/20567/22-3-2016 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο 

Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ 
Γήκνπ Νηθνλνκηθνύ Δηνπο 2016 ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε γηα ηελ 
θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ελ ιόγσ 
πξνζσπηθνύ. 
 

 Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 
πξόζιεςεο ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο κέρξη ηξηώλ (3) κελώλ  γηα ηελ νπνία δελ 
απαηηεηηαη έγθξηζε ηεο  ΞΠ θαη δελ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 
ηνπ Λ.2190/1994 

Ζ δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από ηελ πξόζιεςε ησλ ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ 
ππνινγίδεηαη: 

 

Δηδηθόηεηα 

 

Θέζεηο  

 

Σξνληθή 
Γηάξθεηα 

Γαπάλε  

κηζζνδνζίαο 
 

Δξγνδνηηθέο 
Δηζθνξέο 

 

ΓΔ Λαπαγνζσζηώλ 4 3 κήλεο 12.000,00 € 2.400,00 € 

 

 

 Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ θ.Δπάγγεινο 
Καλδξαθόο θάιεζε ην Πώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Η.Γηαλλαθάθεο, Πη.Γξάθνο, Η. Ξεξδίθεο θαη  
ν Γξακκαηέαο Γ.Π. θ. Α. Γηαλληθνπξήο, απνπζίαδαλ από ηε ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απόθαζεο γηα ην ζέκα. 
 

 Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.3852/2010 θαη 

ηνπ άξζξνπ  93 ηνπ Λ.3463/2006 
 

             
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ   Ομόθυνα 

 
Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο κέρξη ηξηώλ (3) κελώλ  
γηα ηελ νπνία δελ απαηηεηηαη έγθξηζε ηεο  ΞΠ θαη δελ εθαξκόδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2190/1994 

Ζ δαπάλε ε νπνία ζα πξνθιεζεί από ηελ πξόζιεςε ησλ ηεζζάξσλ (4) 
αηόκσλ ππνινγίδεηαη: 

 
Δηδηθόηεηα 

 
Θέζεηο  

 
Σξνληθή 

Γηάξθεηα 

Γαπάλε  
κηζζνδνζίαο 

 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 
 

ΓΔ 
Λαπαγνζσζηώλ 

4 3 κήλεο 
12.000,00 € 2.400,00 € 

ΑΔΑ: 6ΣΣΕΩ1Ρ-97Κ
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 Κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 2/20567/22-3-2016 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 
ηνπ Γήκνπ Νηθνλνκηθνύ Δηνπο 2016 ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε γηα 
ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ ελ 
ιόγσ πξνζσπηθνύ. 

 
 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  
  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ   

 
 

        
ΔΑΓΓΔΙΝΠ Η.ΚΑΛΓΟΑΘΝΠ    

ΑΔΑ: 6ΣΣΕΩ1Ρ-97Κ
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