
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/2015 σχετικά με την κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού και των Αναμορφώσεων του 2016 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη εισηγούμαστε ως την έγκριση της 2ης 
αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016 , καθώς και την αλλαγή σκοπού των παρακάτω χρηματοδοτήσεων και ποσών που 
περιλαμβάνεται σε αυτήν και αφορά τις εξής περιπτώσεις: 
305.Τοπ.πλατφ.για απασχ.& επιχειρ. ποσού 13.199,32 € 
308.ΕΣΠΑ Εύθρ.ανθρ.μον. ποσού 10.461,16 € 
351.INTEREG CULTTOUR ποσού 27.574,92 € 
362.CITUM ποσού 2.321,57 € 
Τα παραπάνω ποσά παραμένουν αδιάθετα, καθώς λόγω του συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, προηγήθηκαν ισόποσες πληρωμές των σχετικών δαπανών από Ιδιους Πόρους του Δήμου, ενώ ο δήμος εισέπραξε 
την αντίστοιχη χρηματοδότηση κατόπιν των πληρωμών αυτών. Σύμφωνα και με το από XX.03.2016 της Δ/νσης Προγραμματισμού 
τα παραπάνω ποσά μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη γενικών αναγκών του δήμου. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 και την αλλαγή σκοπού των 
παρακάτω χρηματοδοτήσεων όπως παρακάτω: 
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ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΚΑ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 
&ΔΙΑΜ/ΝΤΑ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΝΑΜ/ΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜ/ΝΤΑ 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

0311.001 
Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89] 

3.871.929,50 € -236.833,32 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
-236.833,32 € 3.635.096,18 € 

pamemprosta.org
Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)



ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

2111.001 
Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

700.133,14 € 246.833,32 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
246.833,32 •€ 946.966,46 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

0441.001 
Τέλος ακίνητης 
περιουσίας (άρθρ. 24, 
Ν2130/93) 

464.893,31 € -14.824,86 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ -14.824,86 € 450.068,45 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΣΟΔΟΥ 

2115.001 
Τακτικά έσοδα από τέλος 
ακίνητης περιουσίας 

92.893,68 € 14.824,86 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
14.824,86 € 107.718,54 € 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ. 
ΕΣΟΔΟΥ 0614.001 

ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων α/θ μιας και 
β/θμιας εκπάιδευσης 
[άρθρο 55 Ν 1946/91) 

785.450,96 € -1.389,89 € 
003·Λειτουργικ 

ά σχολείων 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
-1.389,89 •€ 784.061,07 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΣΟΔΟΥ 

0615.001 

ΚΑΠ για την καταβολή 
αποζημίωσης σε 
σχολικούς τροχονόμους 
[άρθρο 14 Ν 2817/2000) 

41.500,00 € 1.389,89 € 
004.Αποζημίωσ 

η σχολικών 
τροχονόμων 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

1.389,89 € 42.889,89 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1214.006 

Έκτακτη επιχορήγηση για 
Α' Κοινωνικών 
βοηθειών/έκτακτες 
οικονομικές ενισχύσεις 

0,00 € 1.190,82 € 
356.Κοινωνικές 

βοήθειες 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
1.190,82 € 1.190,82 •€ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1321.012 Εύθραστες Ανθρώπινες 
Μονάδες Νοτίου Έβρου 

0,00 € 2.061,16 € 
308.ΕΣΠΑ 

Εύθρ.ανθρ.μον. 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
2.061,16 € 2.061,16 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1321.002 
Επιχορήγηση Υπ. Μακεδ.-
Θράκης για Κατασκευή 
περιφερειακού δρόμου 

0,00 € 211.472,62 € 

303.Υπ.Μακ.& 
Θράκης 

Κατ.περιφ.δρό 
μου 

3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

211.472,62 € 211.472,62 € 



ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

1512.001 

Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 
805/71 και του ΑΝ 
170/67 (άρθρο 31Ν 
2130/93) 

275.983,02 € -27.979,48 € 200.Έκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
-27.979,48 € 248.003,54 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

1512.002 
Πρόστιμα ΚΟΚ που 
βεβαιώνονται από την 
Δημοτική Αστυνομία 

3.960,00 € 15.530,00 € 20 Ο/Εκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
15.530,00 € 19.490,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 1513.002 

Πρόστιμο για εκπρόθεσμη 
υποβολή ή μη υποβολή 
δήλωσης Φ.Η.Χ. 

58,37 € 299,11 € 200.Έκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
299,11 € 357,48 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

1519.004 
Πρόστιμο Ανακριβούς ή 
Μη υποβολής Δήλωσης 
ΤΑΠ 

104,66 € 1.708,52 € 200.Έκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
1.708,52 € 1.813,18 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

1519.005 Πρόστιμα Ν. 4235/2014 
(Για τα ζώα συντροφιάς) 

800,13 € 249,87 € 200.Έκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
249,87 € 1.050,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1699.001 
Έσοδα από κρατήσεις 
υπέρ Δήμου λόγω 
απεργίας υπαλλήλων 

0,00 € 1.306,05 € 200.Έκτακτα 
2. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
1.306,05 € 1.306,05 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΣΟΔΟΥ 

1699.007 

Έσοδα κάλυψης δαπάνης 
δημοσίευσης διακήρυξης 
από αναδόχους έργων -
προμηθειών. 

0,00 € 622,45 € 2 00.Έκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
622,45 € 622,45 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 

1699.008 
Έσοδα από παροχή 
υπηρεσίας μεταφοράς 
μαθητών. 

108.000,00 € -10.000,00 € 
208.Μεταφ. 

μαθητ Α/θμιας 
&Β/θμιας εκπ. 

2.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-10.000,00 € 98.000,00 € 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

2116.002 Τέλη Νεκροταφείων 0700 € 4,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

4,00 € 4,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΣΟΔΟΥ 2117.001 

Τακτικά έσοδα από 
εισφορά λόγω ένταξης ή 
επεκτασης πολεοδομικών 
σχεδίων 

0,00 € 4.554,93 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

4.554,93 € 4.554,93 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

2211.003 

Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν 318/69, 
Απόφ.Υπ.Οικον.2 081241/ 
11652/1997) 
ΠΡ0Ν0ΙΑΚΑ 

0,00 € 585,69 € 
202.Προνοιακά 
(Καταλογισμοί 

) 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

585,69 € 585,69 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΣΟΔΟΥ 4212.001 

Επιστροφή πάγιας 
προκαταβολής 6.000,00 € -1.000,00 € 20 Ο/Εκτακτα 2. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ -1.000,00 € 5.000,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

4213.001 

Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 
χρη ματικών ποσών 
(άρθρο 26 Ν 31Θ/69, 
Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/ 
11652/1997) 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ 

0,00 € 4.118,86 € 
202.Προνοιακά 
(Καταλογισμοί 

) 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 4.118,86 € 4.118,86 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 6.351.706.77 £ 214.724.60 € 214.724.60 € 6.566.431.37 € 
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ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΚΑ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 
&ΔΙΑΜ/ΝΤΑ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΧΡΗΜ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜ/ΝΤΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

00.6073.001 
Δαπανες επιμόρφωσης 
προσωπικού και συμμετοχής σε 
συνέδρια και σεμινάρια 

0,00 € 500,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
500,00 € 500,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6431.001 
Δαπάνες προβολής και 
δημοσιότητας του Δήμου. 

15.000,00 € 15.000,00 € 
005Αρθρο27 

ν.3756/09 
(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

15.000,00 € 30.000,00 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6492.003 

Λοιπές δαπάνες δικαστικών 
εξόδων & εξόδων εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

496.604,17 € -55.271,88 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-152.912,24 € 863.691,93 € ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6492.003 

Λοιπές δαπάνες δικαστικών 
εξόδων & εξόδων εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

120.000,00 € 0,00 € 
005Αρθρο 27 

ν.3756/09 
(Λειτουργικά! 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-152.912,24 € 863.691,93 € ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6492.003 

Λοιπές δαπάνες δικαστικών 
εξόδων & εξόδων εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 300.000,00 € -40.000,00 € 200.Έκτακτα 

2.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-152.912,24 € 863.691,93 € ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6492.003 

Λοιπές δαπάνες δικαστικών 
εξόδων & εξόδων εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

100.000,00 € -57.640,36 € 300.ΣΑΤΑ 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

-152.912,24 € 863.691,93 € 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.6041.004 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
ΚΔΕΠΑΦ (Διαταγή Πληρωμής 
25/2015 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ & 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ] 

0,00 € 5.140,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
5.140,00 € 5.140,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΞΟΔΟΥ 

30.6662.010 

Προμήθεια σκυροδέματος-
λατομικών προϊόντων 
(Δικαστική Μεσολάβηση -
Πρακτικό 9/2015-ΣΤ. 
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.} 

0,00 € 35.806,88 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
35.806,88 € 35.806,80 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

30.7413.018 

Τοπογραφική αποτύπωση του 
χώρου του EOT και πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής 
(Δικαστική Μεσολάβηση -
Πρακτικό 5/2015-

0,00 € 14.325,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 14.325,00 € 14.325,00 € 



ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΞΟΔΟΥ 

45.7122.005 

Επισκευή Περίφραξης και 
κατασκευή διαδρόμων Β' 
Κοιμητηρίου Αλεξανδρούπολης 
(Δικαστική Απόφαση 134/2015 -
ΟΥΡΕΪΛΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε) 

0,00 € 97.640,36 € 300.ΣΑΤΑ 3. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

97.640,36 € 97.640,36 € 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 00.6711.001 

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 

788.415,35 € -1.389,89 € 
003.Λειτουργικά 

σχολείων 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
-1.389,89 € 787.025,46 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 00.6711.002 

Δαπάνη αμοιβής για εθελοντές 
τροχονόμους (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) 41.810,11 € 1.389,89 € 

004.Αποζημίωση 
σχολικών 

τροχονόμων 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

1.389,89 € 43.200,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
00.6736.001 

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
30.000,00 € 20.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

20.000,00 € 90.000,00 € 
ΕΞΟΔΟΥ 

00.6736.001 
συλλόγους και σωματεία 

40.000,00 € 0,00 € 
005.Αρθρο 27 

ν.3756/09 
(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

20.000,00 € 90.000,00 € 

1.755.000,00 € -53.556,97 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

0,00 € 13.199,32 € 
305.Τοπ.πλατφ.γ 

ια απασχ.& 
επιχειρ. 

3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
10.6011.001 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

0,00 € 10.461,16 € 
308.ΕΣΠΑ 

Εύθρ.ανθρ.μον. 
3.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
0,00 € 1.755.000,00 € 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

0,00 € 27.574,92 € 351.INTEREG 
CULTT0UR 

3. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

0,00 € 2.321,57 € 362.CITUM 
3.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑ. ΕΞΟΔΟΥ 10.6412.001 Μεταφορικά 0,00 € 500,00 € 

005.Άρθρο 27 
ν.3756/09 

(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

500,00 € 500,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑ. ΕΞΟΔΟΥ 10.7132.001 

Προμήθεια μοτοποδηλάτου 
κλητήρων - θυρωρών 0,00 € 2.500,00 € 

006Αρθρο27 
ν.3756/09 

(Επενδύσεις) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

2.500,00 € 2.500,00 € 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 15.6041.003 

Τακτικές αποδοχές προσωπικού 
(βασικός, δώρα,γενικά-ειδικά 
τακτικά επιδόματα)ΕΠΟΧΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

35.600,00 € 9.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 9.000,00 € 44.600,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.6054.002 
Εργοδοτικές εισφορές 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

8.200,00 € 3.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 3,000,00 € 11.200,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.6233.003 

Μίσθωση μηχανημάτων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (χιονοπτώσεις-
παγετός-πλη μμύ ρες) 

24.600,00 € -5.620,40 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
0,00 € 24.600,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.6233.003 

Μίσθωση μηχανημάτων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (χιονοπτώσεις-
παγετός-πλη μμύ ρες) 0,00 € 5.620,40 € 

360.Αποκατάστα 
ση ζημιών από 

Θεομηνίες 

3. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

0,00 € 24.600,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.6262.002 

Αναγόμωση & Συντήρηση 
Πυροσβεστήρων 

5.000,00 € -3.997,20 € 2 00.Έκτακτα 2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 5.000,00 € 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.6262.002 
Αναγόμωση & Συντήρηση 
Πυροσβεστήρων 

0,00 € 3.856,05 € 
266.Έσοδο 

Δανείου από 
ΔΕΠΕΑ 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 5.000,00 € 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.6262.002 
Αναγόμωση & Συντήρηση 
Πυροσβεστήρων 

0,00 € 141,15 € 
296.Εσοδα από 
καταλογισμό 

πράξης 1/08-0 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 5.000,00 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.6413.001 
Μεταφορά μαθητών Α/θμιας & 
Β/θμιας εκπαίδευσης 

106.654,62 € -10.000,00 € 
208.Μεταφ. 

μαθητΑ/θμιας& 
Β/θ μιας εκττ. 

2. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-10.000,00 € 96.654,62 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ. Α. ΕΞΟΔΟΥ 

15.6422.001 
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

0,00 € 1.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 1.000,00 € 1.000,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 

15.6662.004 
Π ρ ο μή θ ε ια ηλεκτρ ολογ ικού 
υλικού Χριστουγέννων 0,00 € 5.000,00 € 

005.Αρθρο 27 
ν.3756/09 

(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 5.000,00 € 5.000,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

15.6718.001 
Βοηθήματα βιοτικών αναγκών 
λόγω φυσικών καταστροφών 0,00 € 9.097,35 € 

358.Βοήθ.ένδοια 
ς λόγω 

φυσ.καταστρ. 

3. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

9.097,35 € 9.097,35 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

15.6718.002 
Α' Κοινωνικών Βοηθειών-
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
λόγω ένδειας 

0,00 € 1.195,11 € 
356.Κοινωνικές 

βοήθειες 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
1.195,11 € 1.195,11 € 



ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
& ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΞΟΔΟΥ 

15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες 
Βαριάς Αναπη ρ (ας 

5.368.037,24 € 698,61 € 
007.Προνοιακά 

επιδόματα 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
60.769,79 € 5.428.807,03 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
& ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΞΟΔΟΥ 

15.6741.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες 
Βαριάς Αναπη ρ (ας 

0,00 € 60.071,18 € 
202.Προνοιακά 
(Καταλογισμοί) 

2.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

60.769,79 € 5.428.807,03 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.7122.002 Περίφραξη γηπέδου παλαγίας 

35.000,00 € -4.992,50 € 300.ΣΑΤΑ 
3.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
0,00 € 35.000,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.7122.002 Περίφραξη γηπέδου παλαγίας 

0,00 € 4.992,50 € 
317.Δημιουργ.Υπ 

οδομ. Στην 
Παλαγία 

3. ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

0,00 € 35.000,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΞΟΔΟΥ 

15.7133.005 
Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

0,00 € 5.000,00 € 
ΟΟδΑρθρο 27 

ν.3756/09 
(Επενδύσεις) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

5.000,00 € 5.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

15.7135.003 

Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου 
αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών (βυτία, γεννήτριες, 
προβολείς κλπ) 

8.600,00 € 52.239,66 € 
354.Πυροπροστ 

ασία 
3.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
52.239,66 € 60.839,66 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.7135.009 

Προμήθεια στολών και οργάνων 
για τη φιλαρμονική του δήμου, 
(συνεχ) 

14.883,00 € -1.371,38 € 200/Εκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
0,00 € 14.883,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
15.7135.009 

Προμήθεια στολών και οργάνων 
για τη φιλαρμονική του δήμου, 
(συνεχ) 

0,00 € 1.371,38 € 315.LEADER 3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

0,00 € 14.883,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑ. ΕΞΟΔΟΥ 

15.7135.017 

Προμήθεια conteiner 
(αποθηκευτικού χώρου) για το 
καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς 

0,00 € 5.000,00 € 
006Αρθρο 27 

ν.3756/09 
(Επενδύσεις) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

5.000,00 € 5.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 20.6041.003 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 
Οχτάμηνης Απασχόλησης 

30.000,00 € 15.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
15.000,00 € 45.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

20.6054.003 
Εργοδ. Εισφορές Ι . Κ Α 
Προσωπικού Οχτάμηνης 
Απασχόλησης 

8.500,00 € 4.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
4.000,00 € 12.500,00 € 



ΜΕΙΠΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

20.6662.003 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού Χριστουγέννω 

5.000,00 € -5.000,00 € 
005.Άρθρο 27 

ν.3756/09 
(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ -5.000,00 € 0,00 € 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

20.6699.003 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
ηλεκτροσυγκόλλησης -
οξυγονοκόλλησης 

4.000,00 € -4.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ -4.000,00 € 0,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Κ Α ΕΞΟΔΟΥ 

30.6264.008 Συντήρηση και επισκευή graider 0,00 € 15.000,00 € 
005.Άρθρο 27 

ν.3756/09 
(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 15.000,00 € 15.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.6422.001 
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

1.000,00 € 1.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 1.000,00 € 2.000,00 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

30.6699.001 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 
ηλεκτροσυγκόλλησης -
οξυγονοκόλλησης 

0,00 € 4.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.7323.026 
Κατασκευή περιφεριακού 
δρόμου (συνεχ) 

300,000,00 € 0,00 € 300.ΣΑΤΑ 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

326.546,44 € 626.546,44 € 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ Α 

ΕΞΟΔΟΥ 
30.7323.026 

Κατασκευή περιφεριακού 
δρόμου (συνεχ) 

0,00 € 326.546,44 € 

303.Υπ.Μακ.& 
Θράκης 

Κατ.περιφ.δρόμο 
υ 

3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

326.546,44 € 626.546,44 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.7326.003 
Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων 
στη Μάκρη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

6.700,00 € 0,00 € 300.ΣΑΤΑ 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
86,46 € 6.786,46 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.7326.003 
Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων 
στη Μάκρη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

0,00 € 86,46 € 
319.ΘΗΣΕΑΣ 

(Αποχ.Ομβρ.Ένα 
ν α αεροδρ.) 

3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

86,46 € 6.786,46 € 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.7425.005 

Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών 
της ΤΑπρος όφελος των 
γυναικών &γιατην 
καταπολέμηση της βίας -
δη μιουργία κέντρων 
συ μβ ουλευτ ική ς υπο στή ρ ιξη ς 
γυναικών θυμάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο.Φάση 2 
Λειτουργία, (συνεχ) 

12.000,00 € 0,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΛΙΚΕγΤΑ 

18.337,92 € 30.337,92 € ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ. 
ΕΞΟΔΟΥ 

30.7425.005 

Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών 
της ΤΑπρος όφελος των 
γυναικών &γιατην 
καταπολέμηση της βίας -
δη μιουργία κέντρων 
συ μβ ουλευτ ική ς υπο στή ρ ιξη ς 
γυναικών θυμάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο.Φάση 2 
Λειτουργία, (συνεχ) 

0,00 € 18.337,92 € 
302.ΣΑΕ 455/88 
Ανάπτ. δομών 

γυναικών 

3.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

18.337,92 € 30.337,92 € 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

35.6422.001 
0 δο ιπο ρ ικά έξο δα και 
αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

0,00 € 1.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
1.000,00 € 1.000,00 € 



ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
8115.001 

Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: 
Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ [παραστατικά 
χρήσης 2015)-Γενικές Υπηρεσίες 
(οο) 

123.275,79 € 0,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
-2.500,00 € 163.105,24 € 

ΕΞΟΔΟΥ 
8115.001 

Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: 
Διάφορα έξοδα από ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ [παραστατικά 
χρήσης 2015)-Γενικές Υπηρεσίες 
(οο) 42.329,45 € -2.500,00 € 

005.Αρθρο 27 
ν.3756/09 

(Λειτουργικά) 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

-2.500,00 € 163.105,24 € 

ΜΕΙΩΣΗ Κ Α 
ΕΞΟΔΟΥ 

8115.003 

Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ: 
Διάφορα έξοδα από ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ [παραστατικά 
χρήσης 2015)-Γενικές Υπηρεσίες 
[00) 

12.500,00 € -12.500,00 € 300.ΣΑΤΑ 
3. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
-12.500,00 € 0,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
8251.001 Πάγ ια πρ οκαταβ ολή Δή μου 

5.000,00 € -5.000,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 5.000,00 € 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

8251.001 Πάγ ια πρ οκαταβ ολή Δή μου 
0,00 € 5.000,00 € 200.Έκτακτα 

2.ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 5.000,00 € 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΥ 
8261.001 

Λοιπές επιστροφές 
8.500,00 € -8.500,00 € ΟΟΟΙ.Τακτικά 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 8.500,00 € 
ΑΛΛΑΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

8261.001 
[αχρεωστητως εισπραχθέντα) 

0,00 € 8.500,00 € 200/Εκτακτα 
2.ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

0,00 € 8.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 10.027.708.60 € 540.772.73 € 540.772.73 €. in.S6fl .4Bl .33 € 

Μετά τα παρταπάνω 
ο Προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται ως εξή: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 55.329.895,77 € 

Μετά τα παρταπάνω 
ο Προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται ως εξή: 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 55.124.415,44 € 

Μετά τα παρταπάνω 
ο Προϋπολογισμός 

διαμορφώνεται ως εξή: 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 205.480,33 € 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ -326.048,13 € 

ΣΥΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 531.528,46 € 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜ/ΣΗ 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

ΟΟΟΙ.Τακτικά 63.875,68 € 

005.Άρθρο 27 ν.3756/09 (Λειτουργικά) 34.105,04 € 

ΟΟβ,Άρθρο 27 ν.3756/09 (Επενδύσεις) 30.042,85 € 

200.Έκτακτα 38.429,80 € 

3 00.Σ AT Α 2.391,71 € 

302.ΣΑΕ 455/88 Ανάπτ. δομών γυναικών 617,34 € 

316.ΑνάπλΠλ.Ελευθερίας 11.536,81 € 

323.Αναβάθμ.Βρεφον.Παιδ.Σταθμών 4.534,95 € 

324.Από Υτΐ.Μακ.Θρ.(Κατασκ.Περΐφ.Ιατρ.Φερ 19.946,15 € 

205.480.33 € 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙ0ΙΚΛ5ΏΙ St OIK/ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο έ μ α : Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς π ρ ο σ λ ή ψ ε ^ ν π ρ ό σ ώ π ι κ ο ύ μ ε σ χ έ σ η ε ρ γ α σ ί α ς 
ι δ ι ωτ i k o u δ ι κα ί ο u o ρ ι σ μ έ ν ο u χ ρ ό ν ο υ γ ι α υ π ή ρ έ ά (ες α ντά π ρ δ ο τ ι κ ρ υ 
χ σ ρ ΰ κ τ η ρ α ( ά ρ θ ρ ο 1 2 π α ρ . 1 4 τ ο ϋ ν . 4 0 7 1 / 2 0 1 2 , ό π ω ς αντΐκαταίϋΓΓαθηκε μ ε 
το ά ρ θ ρ ο 4 8 τ ο υ Ν. 4 3 2 5 / 2 0 1 5 ) , έ τ ο υ ς 2 0 1 6 

Σας γνωρίζουμε ότΓΫα αιτήματα των φορέω,ν θα πρέπει να υποβληθούν στο 
πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής. 

>Εΐδ ι κότέρ afy ε ;τ Γ| ν̂  π α ρ -6 του α ρ θ ρ'ο ϋ 11 τύ ii-y. 3 633/ ϊ Οό π ώς̂ ά Va ρι θμ.η θ η κε κά ι ; 
'αντικ^αστά.θηκέ το πρώτο εδάφιο από την περίπτ. δ··της πόρ:. 4 του;;.άρθρου-3 του 
Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με 
την παρ.3 του άρθρου 37 του,Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01407.2011 τεύχος Α) , και με 
το άρθρα πρώτο περίπτ. 1 ..και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι 
~εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά 
ποσοστό,πενήντα το ι ς. εκατό (5.0 % ) . σε σχέση. μ ε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του .-
έτους 2010-και κατά δέκα τοις εκατό ( ί 0 % ) επιπλέον το ;2012 . · ·ΓΙα τα-ετη 2013 _ 
και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση μ ετο-π ροη γοΐι μ ε νο έτο ς και 
για τα έτη 2015 και 2016 σε 1 0 % σε σχέση με το προηγούμενο 'έτος. Οι 
ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με 
ρχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 
συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, 
εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο TbV Κρατικό Προϋπολογισμό. 0 πέριορισμ.ός αύτός δεν ισχύει για 
προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, που γίνονται για ..κάλυψη 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.» 

_Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι 
, απασχολούμενοι μέ ΰύμβαση* έργα υ η ιδιωτικού δικαίου ορισμένουχρόνοϋ που 
αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που 
α π α σχολείτα ι στο π λα ί σι ο συ γχ ρ η μ ά τοδ οτού μ ενω ν κο ι νοτι κώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ άτω ν·, 
κατά το.'σκέλός που δεν επιβαρύνεται^ ΚρατίκόςΠροϋπολογισμόςή oj Κεντρικοί' 
Αυτοτελείς Πόροι.. 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένος χρόνου ή 
σύναψης συμβάςτεων έργου, για τις οποίες απαιτείται αποστολή.αιτήματος από τους 
φορεϊς της αυτοδιοίκησης,'προκειμένου να'λάβουν έγκριση' είτε άπ'ατην-.Επιτροπή, 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,* είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και·Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εϊναΐΌΐ.εξής: 

για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .και τη. σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού' με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 

για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
από τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων 

για προσωπικό ιδιωτικού δίκαίού'όρ.ισμ.ένο'υ χρόνοϋ καί-τη-σύναψη,, 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με-προέλευση 
των πιστώσεων από ιδίους πόρους 

·' · 1.. 

. • 2·: 

• 3. 

pamemprosta.org
Θέμα 3ο: Έγκριση προγραμματισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)



; .:.ν;4.' για την αρχική πρόσληψη πρςισωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
στα ΝΠίΔ'τής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο' π'ρογρά'μμάτφν 

5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο..48 του.Ν. 4325/2015) <τε ΟΤΑ α1 βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, ' 

6. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με.;κάλΜψη της:.δάπόνης υπά τη μορφή 

- αντιτίμου (άρθρο-12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 48 του'Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΪΔ αυτών. 

Όσον αφορά τους φορεϊς πουυπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί 
είναι: - · . · ' · 

•Οι ΟΤΑ.α·' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ'αϋτώ.νΛ=δημ6τικάΊδΓρύματα,Σύνδεσμοι ΟΤΑ) 

• Οι πάσης .φϋσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' κάτβ' βαθμούς των 
οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή'της ΠΥΣ 33/2006 όπως 
ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 41. παρ. Ια του Ν. 4325/2015). . 

•Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσηςέργόυ, εφόσόΝ/ απαιτέίται χορήγηση έγκρισης, είτε 

,αηό την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 !όπωςΊσχύε], ;έΐτ·ε υπό 'τη,μόρφήέκδοσης 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι 
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά τών υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να 
προωθηθούν για έγκριση. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με : 

. . · άρθρο.·12παρ;·14 του ν.4071/2012- όπ ωςία ντι καΐα στά θ η κε με το άρθρο 48 
• ' τοϋ.Κ'.' 25/2 015 
• την παρ 6 του άρθρου 11 ταυ ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 
• τις διατάξεις TOU Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
• την παρ 8 του άρθρου 49 τού V. 3943/2011 
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως 
. α,^ικαταοπτάθηκε με το άρθρο 41 παρ. Ια του Ν.:. 4325/2015 

• · τις διατάξεις του άρθρου 12-τοϋ ν.4071/-20 ί 2 , ό π ω ς τρ ο no π ο ι ή θ η κε . μ ε το 
, άριθρο '48 του Η. 4325/2015 . ' " 

· · Την υπ' αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις ΠΎ;Σ . υπ' αριθ. 55/98 και 
236/94 όπως ισχύουν) 

• τις διατάξεις τρϋ, Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει" 
, : · " τον Οργανισμό" έσωΥερικής'Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β"/31-12-

2015) 
. . · την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5420/22.02.2016 
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στοίν προϋπολογισμό του Δήμου 

Αλεξανδρούπολη^ * έτους 2016 

Ο Δήμος μας επιθυμεί την πρόσληψη πρασωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων yia την 
κάλυψη αναγκών/ υπηρεσιών, ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, για τις 
εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, κά\ την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 



α. Καθαριότητα 

Τριών. (3) χειριστών μηχανημάτων ΔΕ28 για χρονικό διάστημαϊαπασχόλησης 
οκτώ (8) μηνών. Ο Λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη'τόυ .. . 
.προσωπικού αυτού κρϊν^αι ά'κρως'απαραΐτητος για να καλύψει τιςΓαύξημένες 
ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου και 

. ειδικότερα των τμημάτων καθαριότητας και.ανακύκλωσης και διαχείρισης και 
: - συντήρηση ̂ .οχημάτων που δη μι ου ρ γό.ύντα j ;qp ά.τ'η ν π λ η θυ σμια κ ή άύξησηαου 
• παρουσιάζετάιστήν περιοχή ευθύνης το υ· Κα XX ι κρατικό ΰ'Δήμ ο υ >Ί δ ί ως κατά τη 

διάρκεια τής-θερινής περιόδου. Το ανωτέρω προσωπικό θσαρχοληθεί με τον 
καθαρισμό των παραθεριστικών οικισμών από τη μεγάλη συσσώρευση, 
απορριμμάτων λόγω της τουριστικής κίνησης. 

β. Ηλεκτροφωτισμός 

. - Έναν (1) ηλεκτρολόγο·.ΔΕ24, για χρονικό διάστημα .απασχόλησης οκτώ (8) 
'μηνών, για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν στην'αποκατάσταση φθορών, 
την αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και συσκευών, την επισκευή 
βΧαβών στο δίκτυο φωτισμού, κυρίως στις δημοτικές ενότητες Αλεξανδρούπολης 
και Τραϊανούπολης. 

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αν/τίσταιχα τους κάτωθι Κ.Α, του προϋπολογισμού 
έτους 2016 του Δήμου μας. . . -

Κ.Α. 20.6041.003'«Πακτικ'ές "αποδοχές Οκτάμηνης απασχόλησης»·45.000,00 € 

Κ.Α. 20.6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού οκτάμηνης ' 
απασχόλησης» 12.500,00 € 

Γ./Η παρούσα θά κο'ινοποιηθεί.στην·αποκεγτρώρένη διοΓκηση.προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων τΐρόσλήψεων. 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

θέμα: /Εγκριση προγραμματισμού για τη. σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης - έργου έτους 2016. 

Σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματατων φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στο 
πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με την παρ 6 τογ άρθρου 11 του ν. '3833/10 όπως 
αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδόφι.ό-άπό την περιπτ. δ της 
παρ .4 του άρθρ>ρυ>· 3 ; τό υ Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.20Τ0 τεύχος Α) 
και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 του άρθρου 37 του-Ν. 3986/11 
(ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α),· και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 
υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας' ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και. 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό 
πενήντα τρις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 
20.10 και κατά,δέκα τοις. εκατό ( 1 0 ° / ο ) επιπλέον'το 2 0 1 2 . Για τα έτη 2013 
και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο 
,έτος και για τα έτη .2015 και 2016 σε 10°/ο σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Οι· ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού,δικαίου; ορισμένου χρόνου και,, 
συμβάσεων μίσθωσης "έργου που εντάσσονται στο" πλαίσιο· ερευνητικών, 
αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω 
προίσώπικού . δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε "τρόπο τον. Κρατικό 

• Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις 
προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών». 

Αηό τον περιορισμό αυτό εξαιρείται τΰ : προσωπικό ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, .οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργοψ-.ή: ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένο υ-χρόνο μ-που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή 
αντιτίμου και " το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που 
δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι. . j 

Or περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίόυ ορισμένου 
χρόνο.υ- ή'σύνΰψής συμβάσεων έργου.γιά τις/οποΐές απαιτείται αποστολή 
αιτήματος άπό τόυς φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου-να λάβουν 
έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την 
"έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, είναι οι εξής: 

1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από . τους ΟΤΑ α- και β' Βαθμού με 
iκάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
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Θέμα 4ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)



2..για. την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
' . · -χρόνου. αΠό.τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαΐσιο,ίΐρογραμμάτων 

3. για1 προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με 

. προέλευση.των πιστώσεων από ιδϊούς.-πόρρυς ,. 

4. για. την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
' , ' '.'.-χρονοσ ίττα,ΝΠΓΔτης αυτοδιοίκησης στο π λς ίσιο- π ρ.ογ ρα μ μ άτω ν 

5. για πρίοσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του· Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' 
'βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

β. για .προσωπικό, ιδι.ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
' συμβάσεων μιόθώσής έργου· με κάλυψη της δαπάνης υπό ΤΠ μορφή 

• αντιτίμου.(άρθρο 12 παρ.· 14'Ν.<4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε 
με το όρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 

. .ΝΓΙΙΔ αυτών. τ · 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην. ανωτέρω διαδικασία 
.έγκρισης, αυτοί είναι: .. * 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι 
ΟΤΑ) 

. · ΟΙ-πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ;λπ;τών όΤΑ-α' και β' βαθμού, 
των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από τη.ν. Επιτροπή τής ΠΥΣ 
33/2006- όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του. ν.4057/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε^'με,τό'άρθρο'ΛΙ Παρ. Ια του Ν. 4325/2015). 

Έτσι; για την.πρόσλήψή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση 
.έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥ^.^^Ζΰρ'Β'Όπως^σχύει, είτε;υπό τη. 

"μορφή'έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κα̂ ι Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, οι. ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματα 
τους δια των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο 
-Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με: 

• ' · - με τή^ παρ 6 του άρθρου 11 τόϋ ν. 3833/10 όπως αντΊκαταστάθηκέ' 
με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 

· , τις διατάξεις του Ν.21'9ρ/1994, όπως ισχύεί Και ιδίως του άρθρου 21 
• ' την Γίρρ. δ'τού άρθρου 49 τόϋ.ν. 3943/2011 
•· τις διατάξεις της παρ.20α του' Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. Ια του Ν. 4325/2015 
• τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 



• ·: τι.ς .δι,ατάξεις του. άρθρου 12 του ν.4071/2012, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 48 του Ν·· 4325/2015 

• Την υπ' αριθ. "33/06 'Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π . Υ . Σ . υπ' αριθ. 
55/98 και 236/94 όπως ισχύουν) . : Λ 

· ; τις·διατάξεις του Π.Δ. 50/2001,όπώς τρρποπ.οιήθηκε χαιισχύει. ·'""• 
• Ϋον Οργανίσμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τόυ'Δήμου (ΦΈΚ 292-7/Β731-

12-2016) 
• την. εγκ· Υ Π . Ε Σ . Δ , Α . ΟΥΚ. 5 4 2 0 / 2 2 . 0 2 . 2 0 1 6 
• τις εξασφαλισμένες' πιστώσεις στον προϋπολογισμό του : Δήμου 

Άλεξανδρόύπσλης έτους 2016. 

Ο Δήμος μας επιθυμεί τον. προγραμματισμό- σύμβασης μίσθωσης 
έργου.ένός:(1) κτηνιάτρου. * ' .· :· ::- - · ' -ν " 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3170/2003·. «Ζώα · συντροφιάς 
αδέσποτα " και άλλες διατάξεις» και το" ν. 3852/2010 « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δήμοι ορίζονται αρμόδιοι για τη διαχείριση 
των αδέσποτων ζώων που ζουν στην επικράτεια τους, για το λόγο αυτό 
προτείνεται:· η πρόσληψη, ενός ( ! ) Κτηνιάτροϋ με σύμβαση μίσθωσης 
έργου'ένός·(ϊ) έτους. 

Ο. Κτηνίατρος θά- παρέχει -μποστήριξη ,στη λειτομρ'γία του Δημοτικού 
Κυνοκομείοϋ, αναλαμβάνοντας την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψη ( 
αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό, στείρωση κ.λ.π.) την εποπτεία και την 
προληπτική ιατρική στα ζώα του κυνοκομείοϋ, κατά την περισυλλογή 
αδέσποτων σκύλων, την τήρηση των βιβλίων.και των υγειονομικών, όρων. 

Το συνολικό ποσό αμοιβής για ένα έτος προτείνεται ·νά ανέρχεται στα 
ιο.ςοο,αο € 

θα βαρύνει τον Κ. Α. 00.6117.015,.«.Αμοιβή κτηνιάτρου» 10.000,00 τοϋ 
προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου μας. 

Γ . Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου 
να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων 
προσλήψεων. 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμο: Προγρομμοτισμός προσλήψεων προσωπικού ιφιωτικο,ύ δικαίου 
ορισμένου χρόνου ν με κόλυιιιπ m c g a n a v n c υπό - τπ μορφή av r r r iuou 
( ά ρ θ ρ ό . ΐ ϊ π α ρ ^ όπως αντϊκοτοστάθηκε με το όρθρο 
4 8 του Νν 4 3 2 5 / : 2 0 1 5 ) ^ A O S S J i ^ O ^ ' " 

Σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματα τ»ν φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στό 
τιλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής ΐπ'ρλιτικής. ,' . . . . . 

·\ '• ..' Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του V; 3883/.10^όπως·ανάριθμηθηκε 
και αντικαταστάθηκε-το. πρώτο εδάφιο από την περιπτ: δ της παρ. 4 του άρθρου 3 
του Ν.3899/20ίΌ (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου 
.με την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011"τεύχος Α) , και 
με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: 
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το'·.έτρς·2011 περιορίζονται 

'κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό ( 5 0 % ) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίςεις 
του έτους 2010 και καχά δέκα τοις εκατό ( 1 0 % ) επιπλέον το 2012 . Για· τα έτη 
•2013 .και 20Μ :τ.σροσοqr :o προσδιορίζεται· σε.'20.%^σε σχέση με το προηγούμενο 
έτοςκατ για* τα·έτη 2 0 1 5 και 2016 σε 1 0 % σε σχέση μεΤο τιρόηγούμενο έτος. Οι 
ανωτέρω περιορισμοί· δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προϋωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 
συγχρηματοδοτούμενων, από την· Ευρωπαϊκή . Επιτροπή και τρίτους,.. έργων, 
εφόσον., η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν-'επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο; τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
"προσλήψεις' προσωπικού. ορισμένου χρόγου -που γίνονται για κάλυψη 
απρόβλεπτων κατεπειγουσών αναγκών.» 

Από τογ περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι 
απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 

• αμείβονται αποκλειστικό από έροδα-υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που 
απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, 
κατά το : σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί 
ΑυτοτελείςΠόροι. 

Οι. περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένού χρόνου ή 
σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους 
φορείς της αμτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησήίς, είνρί'οΓεξής: 

. 1 . για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β1'Βαθμού με.κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 

2. για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
από. τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων. 

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου :καΐ\τη σύναψη, 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση 
Των πιστώσεων από ιδίους πόρους 
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Θέμα 5ο: Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντίτιμου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)



4»,για.την αρχική πρόσληψη προσωπικούΊδΊώτικού δικαίομορισμένου χρόνόυ.' 
στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμμάτων 

5. για προσωπικό ιδιώτικου 'δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα (άρθρο 12 "παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

• 6. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνος · 
·• συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δάΗάνης υπό τη- μορφή.· . 

αντ;τίμόυ,(άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 48 του Ν, 4325/2015) σε ΟΤΑ ά' και β" βαθμού, και ΝΠΙΔ αυτών, 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί 
είναι: 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα,·.Σύνδεσμοι ΟΤΑ)-

> Οι, πάσης φύσεως· .επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ.- των ΌΤΑ σ' και β' βαθμού, των 
onoitov οι συμβάσεις εγκρίνον+αι πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως 
ισχύει' (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 41"παρ. ,1α του Ν. 4325/2015). 

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου' ορισμένου χρόνου και -τη. 
σύναψη .συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται Χορήγηση, έγκρισης, είτε ; 
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τή μορφή έκδοσης 
απόφασης.· του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι 
ανώτέρ'ω.φόρεις πρέπει,.να αποστείλουν τα αιτήματά τους ;διά των υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να 
προωθηθούν για έγκριση. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με: 

• 'το άρθρο 12 παρ. 14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του Ν., 4325/2015 

- · ..χι'ς διατάξεις-του·Ν·.2190/1994, όπως ισχύει 
. · τις διατάξεις του ν.3812/2009 

• τις διατάξεις ταύ άρθρου 524/1980 
• τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β'/31-12-

2015) , . 
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ,Δ^Α.'οίκ.· 5420/22.Q2c2016 · . 
• τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του,Δήμου -

Αλεξανδρούπολης έτους 2016 

Ο Δήμος μας επιθυμεί την' πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων Μουσικών ΔΕ, για 
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 
αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του.ν.4Ρ71/2012> όπως αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 
48'του Ν. 4325/2015) γία την κάλυψη αναγκών υήηρέσιών tou Δημοτικού Ωδείου 
με τις παρακάτω ειδικότητες: 

• Ένας (1 ) καθηγητής.Βιολιού ΔΕ 
• '€νας (1) καθηγητής'Βιολοντσέλόυ ΔΕ 
• Ένας (1) καθηγητής Φλάουτου ΔΕ 



• Ένας (1).καθηγητής Κιθάρας ΔΕ > · , 
ί" · · Ένας (1) .καθηγητής. Τρομπέτας ΔΕ 

• Ένας (1). καθηγη'τής.Μονωδίας-Μελοδραματικής ΔΕ 
• · Ένας . ( ί ) καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής ΔΕ 
• Ένας (1) Επιμορφωτής - Διδάσκων Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας ΔΕ 

Τά τυπικά, προσόντα ανάλογα με τη ειδικότητα , η διαδικασία καΐ; οι προϋποθέσεις 
θα. προσδιορισθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ·Π.Δ^524/ΐ980 για 
προσωπικά· που. .εξαιρείται, των ρυθμίσεων του ν.3821/2009 „(π.χ. καλλιτεχνικό 
προσωπικό); 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού 
έτους 2016 του Δήμου μας. 

Κ.Α. 15.6041.003 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού» με ποσό 
44.600,00 €. . 

•Κ.Α. 15.6054.002 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 
11 .200 ,00 €. 

:-Η παρούσα. ι·θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση', προκειμένου- να· 
"δρομολογηθούν-οι διαδικασίες για την έγκριση των'αιτουμενων>προσλήψεων και 
την σύσταση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων και του'γραμματέα αυτής, 
σύμφωνα .με τα4 οριζόμενα στην παρ.2 άρθρο 4 του Π-.Δ. 524/Ί980 

Διευθυνι 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα: ^Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού ^δικαίου 
ορισμένου χρόνου με κάλυψη Tnc δαπάνης υπό τιϊ' Uobxpn αντιτϊυου 
(άρθρο 12 παρ.14 του ν .4071/2012 , όπως αντικαταστάθηκε·; με το άρθρο 
48 TOU Ν. 4325/201)5) t ^ ^ Β ) 

Σας γνωρίζουμε ότι τα .αιτήματα των φορέων· θα. πρέπει να υποβληθούν στσ 
•πλαίσιο ·της· τρέχουσα ς δπμοσιον.'όμίκής.ποΜ '-Ο; , . . . ,Λ·;..' . , .· , 

Σύμφωνα μέ την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπτώς αναριθμήθηκε και 
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την πέριπτ. δ της παρ. 4 του. όρθρου 3 του 
Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12,2010 τεύχος Α) και. αντικαταστάθηκε·: εκ νέου με 
την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α ) , κ α ι μ ε 
το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2·υπόπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 ορίζονται τα εξής: «Οι 
εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργοϋ\.Υ!α -το, έτος 2011 περιορίζονται κατά 

•^ιοσοστό: πεγήντα τοις εκατό ( 5 0 % ) σε σχέση' με τις· αντίστοιχες εγκρίσεις ..του 
έτους 2010'και κατά δέκα τοις εκατό ( 1 0 % ) επιπλέον το 2012.· Για τα έτη 2013 
και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 
για τα έτη 201,5 και 2016 σε 1 0 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 

. ανωτέρω περίοριάμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δι Κα ίο ϋ όρίσμένοϋ χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και 
συγχρηματοδοτούμενων,. από Την Εμρ^παϊκή, Επιτροπή και. τρίτους, έργων., 
εφόσον η "μισθοδοσία του ως άνω πρσσωπίκού δεν" επιβαρύνει καθ" οιονδήποτε 
τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.» 

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται τσ προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι 
απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που 
αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη. μορφή'αντιτίμου .και τό.προσωπικό πού 

...απασχολείται, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων' κοινΟτίκών προγραμμάτων, 
K a t a το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.ή οi Κεντρικοί 
Αυτοτελείς. Πόροι. 

Ό ι περιπτώσεις πρόσληψης ήροσωπικού- ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύναψης συμβάσεων έργου για τις.όποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους 
φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει; είτε με την·· έκδοση- απόφασης του Υπουργού 

, Εσωτερικών και Διοικητική ς Ανασυγκροτησηςγ είναιοι εξής: 

1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού μ&κάλυψη της 

. δαπάνης από.τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 

2. για την αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικρίου ορισμένου χρόνου 
από τους ΟΤΑ;α·και β βαθμού.άτρ'.πλαΐσιο.προγρ'αμμάτων -

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση 
των πιστώσεων από ιδίους πόρους 



.4. .για την;.αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου όρισμένου χρόνου-
' στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραμμάτων 

5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
• χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14.Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε μ? το 

άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σεΌΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

6'. γιρ:πρ.οσωπικό. ιδιωτικού δ ικα io U; ο ρ ι σμένό υ ,χ ρόνο υ: κα ι • τ η - σύ να ψ η 
. ,*·:συμ βασέων' μίσθωσης έργου μέ κάλϋψη της δαπάνης :υπό':'τη'"μρΪ3.φη^ ,' 

•αντιτίμου (άρθρα 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντιϊ<ατάστάθηκέ με το 
άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

Όσον αφορά, τους φορείς, πού υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί 
είναι: 

•Οι ΟΤΑ α' βαθ.μού (δήμοι, ΝΠΔΔ αϋτών;· δημοτικά ιδρύματα^; Σύνδεσμοι QTA) : 

• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των 
οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ-33/2006 όπως 
ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α ταυ ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 41 παρ. Ια του· Ν. 4325/2015). 

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού, δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, "εφόσον, απαιτείται χορήγηση·, έγκρισης, είτε 
από την Επιτροπή -της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό: Τη. μορφή έκδοσης 
απόφασης1 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι 
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματα τους διά των;.υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο" Εσωτερικών, προκειμένου να 
προωθηθούν για έγκριση: 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με:-

• το όρθρϊο 12 pap-14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε-μέ το*άρθρο 
48 του Ν. 4325/2015 

• την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο πρώτο. περιπτ: 1' και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 

• · τις διατάξεις ταυ Ν.·2190/ϊ·9·94/όπώς ισχύει και ιδίως του άρθρου 21' 
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 
·. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4.057/2012, όπως 

αντικαταστάίθηκέ με τρ άρθρό 41 παρ. Ια-του.-Ν..4325/2015. 
•' . 'τι ς'διατάξει ς "το υ άρθρου 12 του ν.407ί/Ϊ2012, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 48 τόυ Ν. 4325/2015 
• Την υπ' αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ' αριθ. 55/98 και 

236/94 όπως ισχύουν) 
• τις διατάξεις του/Π:Α· 50/2001·, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• τον Οργανισμό' Εσωτερικής Υπηρεσίας fou Δήμου (ΦΕΚ 2 9 2 7 / Β 7 3 1 - 1 2 -

2015) 
• την έγκ . ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5420/22.Ό'2,2016 : '·;-·.-·.--
· . ' ίις„εξασφαλισμένές πιστώσείς στον προϋπολογισμό του Δήμου · 

Αλεξανδρούπολης έτους 2016 

Ο Δήμος μας επιθυμεί την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) Υδραυλικού ΔΕ, για χρονικό, διάστημα οκτώ 



(8) μηνών;, με κσλϋψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 
του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) για 
την κάλυψη αναγκών του νέου Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Ειδικότερα την 
συντήρηση :καυστή'ρων'υγρών και- αερίων καυσίμων, την παρακολούθηση της 
καλής λειτουργίας του νέου Δημοτικού Κολυμβητηρίου, την συντήρηση και την 
αποκατάσταση β.λαβών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις φυσικαύ αερίου, και του 

κχύο υ <; ύ δ ρ ευ ση ς . 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α, του προϋπολογισμού 
έτους 2016 του Δήμου.. 

Κ.Α. 15.6041.003 «Τακτικές αποδοχές εποχικού προσωπικού» με πόσό 
·44;.6οο,ρο €. .; .. ·;' 

Κ.Α. ,15 .6054 .002 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 
1 1 . 2 0 0 , 0 0 € . 

Γ., Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην. Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου, να 
δρομολογηθούν oi διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


