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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  21- 02 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :039/2018       
 
 ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου  
Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου 

έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3668/16-02-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι(26) και απόντες επτά (7) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Μαυρίδου Αναστασία 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Αθανασιάδης Ιωάννης 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Νοτάκης Ιωάννης 
7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Λαδάς Παράσχος 
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Εµεινίδης Αναστάσιος 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Καρράς Ευστράτιος 12  
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Αποστολίδου Μαρία 16  
17 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Αβραµίδης Μωυσής 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27  27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε των µελών ότι: 

 
Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4057/12, όπως αντικαταστάθηκαν από το 

άρθρο 107 του Ν. 4483/17, ορίζουν ότι : «Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), 
… εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συµβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης 
έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» 

Οι διατάξεις του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών - περιοδικών και 
πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07 ορίζουν ότι : « 1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν 
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση εποχικών 
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2 - 17 
του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο αριθµός των απασχολουµένων καθορίζεται µε τους 
Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. 2. Ειδικά το προσωπικό που προσλαµβάνεται για κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 
Α'), όπως ισχύει.» 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του µε Α.Π. οικ. 3449/05.02.2018 εγγράφου 
του Υπουργείου Εσωτερικών (µας διαβιβάσθηκε µε το µε Α.Π. 8305/12-02-2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης), για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 
4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4483/17), για το έτος 2018, απαιτείται, 
µεταξύ άλλων και απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α), µε την οποία 
: α) θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 
προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή αναφορά στη 
διάρκεια των συµβάσεων µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι και β) θα 
αιτιολογείται µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο η κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, 
έχοντας σαν δεδοµένο ότι αναµένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, των διατάξεων του 
άρθρου 24 του ν. 4479/2017, µε τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους ∆ήµους να υποβάλλουν 
αιτήµατα για την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες 
καθαριότητας. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός για τις ανωτέρω κατηγορίες 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και το σχετικό αίτηµα να αποσταλεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
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Με βάση τα ανωτέρω και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών για το έτος 
2018, η υπηρεσία µας επιθυµεί :  

Την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέγιστης διάρκειας 
σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, 
ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος, ως εξής :  

� 10 Εργάτες καθαρότητας ΥΕ 
 στο τµήµα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

� 6  Οδηγούς οχηµάτων ∆Ε (µε δίπλωµα Γ΄ ή/και ∆΄ κατηγορίας, για απορριµµατοφόρα 
και λεωφορεία) 

� 2 Χειριστές µηχανηµάτων έργων ∆Ε (για σάρωθρο και εκσκαφέα - φορτωτή)  
� 1 Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ (ή ΤΕ εν ελλείψει ΠΕ) και 
� 1 Τεχνικό Μηχανικό αυτοκινήτων ∆Ε (Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων)  
 στο τµήµα ∆ιαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης  Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 

� 1 Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΤΕ  
� 1 Τεχνικό Ηλεκτρονικό ∆Ε και 
� 1 Τεχνικό Ηλεκτρολόγο ∆Ε  
 στο τµήµα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 380/10-02-2017 τ. Β΄) και ειδικότερα στο άρθρο 21, 
προβλέπονται εκατόν δέκα (110) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση 
εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων αναγκών, καθώς και για την κάλυψη αναγκών 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Επίσης, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 
2018, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 
εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2018. 

Στο ∆ήµο µας και πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα :  
1.  Καθαριότητας & Περιβάλλοντος,  
2.  ∆ιαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων και  
3.  Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών  
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, υπάρχει 
απόλυτη ανάγκη πρόσληψης του ανωτέρω Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού διότι : 
�  Το τελευταίο διάστηµα έχει συνταξιοδοτηθεί µεγάλος αριθµός υπαλλήλων των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση, λόγω της 
γνωστής αναστολής των διορισµών κ.λπ. (από το 2011 έχουν αποχωρήσει : 27 εργάτες 
καθαριότητας ΥΕ, 08 οδηγοί απορριµµατοφόρων ∆Ε, 6 χειριστές µηχανηµάτων ∆Ε και 3 
τεχνίτες ηλεκτρολόγοι ∆Ε). 

�  Το προσωπικό που εργάζεται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και το πρόβληµα 
οξύνεται όταν το υπάρχον προσωπικό απουσιάζει λόγω υποχρεωτικών αδειών, ιδίως κατά 
την θερινή περίοδο. 

�  Το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται η αποχώρηση, λόγω συνταξιοδότησης κι άλλου 
τακτικού προσωπικού. 

�  Αυτή τη στιγµή εργάζονται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήµου µας, εκτός του τακτικού 
προσωπικού, είκοσι οκτώ (28) Ι.∆.Ο.Χ. υπάλληλοι, ως εξής :  
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→ Είκοσι τέσσερις (24), σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διαδικασία ασφαλιστικών 
µέτρων), µέχρι την έκδοση των οριστικών δικαστικών αποφάσεων επί των ασκηθεισών 
κυρίων αγωγών τους, για τις οποίες :  
- για δεκατρείς (13) από αυτούς έχει ορισθεί δικάσιµος η 6η-3-2018,  
- για τους υπόλοιπους ένδεκα (11) δεν έχει ορισθεί ακόµη δικάσιµος, µετά την 

παραποµπή της υπόθεσής τους από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, λόγω αρµοδιότητας.    

→ Τέσσερις (4), µετά την παράταση των συµβάσεών τους έως 31-03-2018, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017. 

�  Η πρόσληψη ενός (1) Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ και ενός (1) Τεχνικού Ηλεκτρονικού ∆Ε 
είναι απολύτως απαραίτητη, διότι στο ∆ήµο µας υπηρετεί µόνο ένας (1) τακτικός υπάλληλος 
του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, που δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη των 
αναγκών, αφού στην υπηρεσία µας εφαρµόζεται ηλεκτρονικό σύστηµα κεντρικής διαχείρισης 
δηµοτικού φωτισµού, µε σκοπό εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και ηλεκτρονικό σύστηµα 
κεντρικής διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων καθαριότητας, µε σκοπό την αποφυγή 
άσκοπων δροµολογίων, τη δηµιουργία βέλτιστων διαδροµών, την παρακολούθηση εξόδων 
στόλου (καυσίµων, ανταλλακτικών, κ.λ.π.) 

�  Η πρόσληψη ενός (1) Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ είναι απολύτως απαραίτητη, διότι 
στο ∆ήµο µας υπηρετεί µόνο µία (1) τακτική υπάλληλος αυτού του κλάδου, η οποία είναι και η 
προϊσταµένη του τµήµατος Μελετών Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών και 
ταυτόχρονα αναπληρώτρια προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 
Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, δεν είναι 
δυνατό να ασχοληθεί µε το αντικείµενο του κλάδου της, αφού τα καθήκοντα της θέσης 
ευθύνης που κατέχει απαιτούν πολύ µεγάλο χρόνο ενασχόλησης και µάλιστα σχεδόν 
αποκλειστικής.  

�  Η πρόσληψη ενός (1) Τεχνικού Μηχανικού αυτοκινήτων (Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων) ∆Ε 
επίσης είναι απολύτως απαραίτητη, διότι στο ∆ήµο µας υπηρετεί µόνο ένας (1) τακτικός 
υπάλληλος αυτού του κλάδου, που δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών, οι 
οποίες είναι µεγάλες, µε δεδοµένο ότι ο κάτωθι στόλος των οχηµάτων - µηχανηµάτων του 
δήµου µας, που σηµειωτέον το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει εκσυγχρονισθεί και αυξηθεί, 
είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί - συντηρηθεί - επισκευασθεί από µόνο έναν (1) υπάλληλο :  
 
Α.Α. ΕΙ∆ΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1 ΦΟΡΤΗΓΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 17 
2 ΦΟΡΤΗΓΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 7 
3 ΦΟΡΤΗΓΑ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ 6 
4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ   ΚΛΕΙΣΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΑ 11 
5 ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 
6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 14 
7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 3 
8 ∆ΙΑΒΟΛΑΚΙΑ - ΕΚΣKΑΦΕΙΣ 3 
9 ΣΑΡΩΘΡΑ 5 

10 ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ 12 

Για τον ∆ήµο µας, έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριάντα µίας (31) κενών οργανικών µόνιµων 
θέσεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, µετά από αντίστοιχο αίτηµά µας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/16 και αναµένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, έτσι 
όπως προβλέπουν οι προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.  
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Όµως, οι συνθήκες των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών έχουν µεταβληθεί κατά τι, από 
την ηµεροµηνία της υποβολής του αιτήµατος για την κάλυψη των αντίστοιχων κενών οργανικών 
µόνιµων θέσεων, επειδή είχαµε επιπλέον αποχωρήσεις και µόνιµου, αλλά και Ι.∆.Ο.Χ. 
προσωπικού, καθώς και αύξηση περιπτώσεων µακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Επίσης ο 
∆ήµος µας, εκτάκτως υποστηρίζει το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων του ∆ήµου ∆έλτα, 
στέλνοντας εβδοµαδιαία ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα, µε την απαραίτητη συνοδεία, για τις 
ανάγκες καθαριότητάς του. 
Τέλος, θέλουµε να τονίσουµε ότι αυτό το νέο αίτηµα για την έγκριση πρόσληψης Ι.∆.Ο.Χ. 
προσωπικού, υποβάλλεται και για τους λόγους ότι : α) υπάρχει ανά πάσα στιγµή ο κίνδυνος της 
αποχώρησης του Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού (24 άτοµα) που απασχολείται σε εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων), στην περίπτωση της µη επιτυχούς έκβασης της 
υπόθεσής τους και β) είναι πολύ πιθανή η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας, των 
προαναφερόµενων διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (έκδοση αποτελεσµάτων της 
αντίστοιχης προκήρυξης κ.λπ.), που θα σηµάνει ταυτόχρονα και την καθυστέρηση του διορισµού 
του µονίµου αιτηθέντος προσωπικού.  

Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα 
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µέγιστης 
διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 
(καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - 
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, έτους 2018. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με επιφύλαξη η κ. Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

Α)  Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.) 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος, έτους 2018, ως εξής :  

� 10 Εργάτες καθαρότητας ΥΕ 
 στο τµήµα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

� 6 Οδηγούς οχηµάτων ∆Ε (µε δίπλωµα Γ΄ ή/και ∆΄ κατηγορίας, για απορριµµατοφόρα και 
λεωφορεία) 

� 2 Χειριστές µηχανηµάτων έργων ∆Ε (για σάρωθρο και εκσκαφέα - φορτωτή)  
� 1 Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ εν ελλείψει ΠΕ και 
� 1 Τεχνικό Μηχανικό αυτοκινήτων (Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων) ∆Ε  
 στο τµήµα ∆ιαχείρισης - Κίνησης - Συντήρησης  Οχηµάτων & Μηχανηµάτων 

� 1 Ηλεκτρονικό Μηχανικό ΤΕ  
� 1 Τεχνικό Ηλεκτρονικό ∆Ε και 
� 1 Τεχνικό Ηλεκτρολόγο ∆Ε  
 στο τµήµα Συντηρήσεων Έργων & Αποθήκης Υλικών 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 
2018, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του 
επόµενου έτους, εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2018. 

 
Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 039/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
                                             Αµπελόκηποι  22 - 02 - 2018 
 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος  
  
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 
 
 


