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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  28 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 363/2016 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης και στα πλαίσια
της Πράξης : «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρµακείο», µε κωδικό ΟΠΣ 5001351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020”. 

 

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 16446/24-11-2016 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 επτά (27) και απόντες έξι(06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Γρούγιος Ηλίας 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Νοτάκης Ιωάννης 
6 Καρράς Ευστράτιος 6 Σµήλιος Ηλίας 
7 Κεσόγλου Παύλος 7  
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8  
9 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 9  

10 Σουσλόγλου Νικόλαος 10  
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  12  
13 Κουσενίδης Αλέξανδρος 13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  
21 Λαϊνάκου Αφροδίτη 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  
24 Λαδάς Παράσχος 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Ολγα 26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

Έχοντας υπόψη: 
1.  Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”.  
2.  Την µε αρ.πρωτ. 3612/02-06-2016 πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης 024.9iv, A/A ΟΠΣ: 1524) της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία” , Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας-ΕΚΤ” µε τίτλο : “∆οµές Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο”.  

3.  Την µε αρ. 212/27-6-2016 απόφαση ∆.Σ. µε θέµα : Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηµατοδότησης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία” µε τίτλο «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο», στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της 
φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv)  

4.  Την µε αρ. 1935/2016 (Α∆Α: 6ΡΩ3ΩΨΕ-ΘΦ5) Απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα : Σύσταση Οµάδας 
∆ιοίκησης Έργου για τις ανάγκες της πράξης: «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο» 

5.  Την µε αρ.πρωτ. 6888/10-10-2016 (Α∆Α: 6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας µε θέµα : “Ένταξη της πράξης “∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης” µε Κωδικό ΟΠΣ 5001351 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”.  

6.  Την µε αρ. 341/31-10-2016 (Α∆Α: ΩΤ74ΩΨΕ-10Γ) απόφαση ∆.Σ. µε θέµα : Αποδοχή της απόφασης 
ένταξης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο», στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας – 
ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv)»  

7.  Την µε αρ. 358/14-11-2016 (Α∆Α: 65Ν6ΩΨΕ-4Γ∆) απόφαση ∆.Σ µε θέµα : Έγκριση του Σχεδίου 
Απόφασης Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης µε τίτλο: «∆οµές Παροχής 
Βασικών Αγαθών του ∆ήµου Αµπελοκήπων  Μενεµένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρµακείο», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέµηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv) . 

8.  Την ανάγκη στελέχωσης των παραπάνω δοµών 
 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης : “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: 
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Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο” µε κωδικό ΟΠΣ 5001351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

“Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”.  

Η πρόσληψη αφορά στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων :  

Α.  Για το υποέργο 1 : “∆οµή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο” απαιτείται 

η πρόσληψη δύο (2) ατόµων για τις εξής θέσεις :  

 - Μία (1) θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

 - Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού  

Β.  Για το υποέργο 2 “∆οµή Κοινωνικού Φαρµακείου” απαιτείται η πρόσληψη δύο (2) ατόµων για τις εξής 

θέσεις :  

 - Μία (1) θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

 - Μία (1) θέση ΠΕ Φαρµακοποιού  

Τα ανωτέρω άτοµα θα απασχοληθούν µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, 

από 01/02/2017 και στη συνέχεια µε ανανεώσεις συµβάσεων για συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών, 

δηλαδή έως 31/01/2020, προκειµένου να ολοκληρωθεί το αντικείµενο της Πράξης στο σύνολό της.  

Αρµοδιότητες - αντικείµενο απασχόλησης προσωπικού 

Α.  Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο :  

- Κοινωνικός λειτουργός  

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός ορίζεται και συντονιστής/τρια και υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες 

της ∆οµής. Πιο συγκεκριµένα :  

Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελουµένων, καταγράφει τα γενικά στοιχεία τους στο 

πληροφοριακό σύστηµα και τους παραπέµπει στο Κέντρο Κοινότητας – εφόσον υπάρχει ανάγκη ή κριθεί 

σκόπιµο από τα στελέχη της ∆οµής - για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθησή τους. Σε κάθε 

επόµενη επίσκεψη καταγράφονται η ηµεροµηνία και τα παρεχόµενα προϊόντα / υπηρεσίες.  

Προβαίνει σε διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και σύνταξη κοινωνικής έκθεσης για κάθε ωφελούµενο.  

Παρέχει κοινωνική στήριξη (πραγµατοποίηση συνεδριών) και παρακολούθηση της κατάστασης των 

ωφελουµένων. 

∆ιατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της ∆οµής. 

Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη.  

Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει: αρχείο µηνιαίων αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, 

αρχείο δράσεων δηµοσιότητας-προβολής και δικτύωσης µε χορηγούς και φορείς της κοινότητας, αρχείο µε 

τα παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών. 

Αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της δοµής, καθώς και την τήρηση στατιστικών 

δεδοµένων, τόσο των ωφελουµένων, όσο και των δυνητικά ωφελουµένων, για τη διευκόλυνση, 

παρακολούθηση και υποβοήθηση τους. 



 Α∆Α: ΩΡΖΘΩΨΕ-Ι4Ε 
Μεριµνά για την εξασφάλιση και διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων.  

Συµµετέχει και συντονίζει δράσεις δηµοσιότητας και δικτύωσης, όπως ενδεικτικά σε δράσεις για την 

προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση µε την κοινότητα. 

Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών.  

- Βοηθητικό προσωπικό  

Υποστηρίζει την οµαλή λειτουργία της δοµής  και συµβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουµένων.  

Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη κατάσταση καθώς και για την 

τακτοποίηση τους στον αντίστοιχο χώρο του παντοπωλείου, τη δεµατοποίηση των προϊόντων και τη 

διανοµή των δεµάτων. 

Μεριµνά για τη συλλογή των προϊόντων από χορηγούς, την τακτοποίηση τους στους αποθηκευτικούς 

χώρους του παντοπωλείου, καθώς και τον ευπρεπισµό των χώρων λειτουργίας του. 

Μεριµνά για τη διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων. 

Συµµετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση µε την κοινότητα. 

Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενηµερώνει το βιβλίο δωρεών.  

Συµµετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών.  

Β. Στο Κοινωνικό Φαρµακείο : 

- Φαρµακοποιός 

Έχει τον ρόλο του/ης συντονιστή/τριας, θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το 

θεσµικό πλαίσιο και η επιστηµονική και επαγγελµατική του δεοντολογία.  Πιο συγκεκριµένα έχει στην 

ευθύνη του/της :  

Τη διοικητική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της δοµής, καθώς και την τήρηση στατιστικών δεδοµένων, 

τόσο των ωφελουµένων, όσο και των δυνητικά ωφελουµένων, για τη διευκόλυνση, παρακολούθηση και 

υποβοήθηση τους.  

Την τήρηση διοικητικού φακέλου, που θα περιλαµβάνει: αρχείο µηνιαίων αναφορών, αλληλογραφίας, 

αρχείο δράσεων δηµοσιότητας-προβολής και δικτύωσης µε χορηγούς και φορείς, αρχείο µε τα 

παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών.  

Το συντονισµό δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού και των εθελοντών.  

Το συντονισµό των δράσεων δηµοσιότητας και δικτύωσης (προσέλκυση χορηγών, εθελοντών, ατόµων και 

συλλογικών φορέων, ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας κ.α).  

Εξασφάλιση και διανοµή των φαρµάκων.  

Τη συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες, φαρµακευτικούς συλλόγους και επιχειρήσεις για την εξασφάλιση 

(µέσω χορηγιών) της προµήθειας φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων.  

- Κοινωνικός/ή λειτουργός  
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Υποστηρίζει τους ωφελούµενους σε συνεργασία µε τα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου. Πιο 

συγκεκριµένα έχει ως καθήκοντα : 

Τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και σύνταξης κοινωνικής έκθεσης για κάθε ωφελούµενο. 

Την παροχή κοινωνικής στήριξης και πραγµατοποίησης συνεδριών και την παρακολούθηση της 

κατάστασης των ωφελουµένων. 

Στις αρµοδιότητες του/της κοινωνικού λειτουργού επίσης συµπεριλαµβάνονται :  

Η καταγραφή κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελουµένων των γενικών τους στοιχείων στο 

πληροφοριακό σύστηµα και η παραποµπή στο Κέντρο Κοινότητας - εφόσον υπάρχει ανάγκη ή κριθεί 

σκόπιµο από τα στελέχη της ∆οµής - για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθησή τους. Σε κάθε 

επόµενη επίσκεψη καταγράφονται η ηµεροµηνία και τα παρεχόµενα προϊόντα / υπηρεσίες.   

Η διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 3612/2.6.16 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ "Κεντρική Μακεδονία" µε τίτλο "∆οµή Παροχής Βασικών 

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο" µε Α/Α ΟΠΣ: 1524 και 

κωδικό πρόσκλησης 024.9IV.  

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του προσωπικού είναι επιλέξιµη και χρηµατοδοτείται 

100% από το Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο.  

Η συνολική δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού, ήτοι για το χρονικό διάστηµα των τριών ετών, έτσι 

όπως έχει προγραµµατισθεί στη συγκεκριµένη Πράξη και προαναφέρεται, ανέρχεται στο ποσό των 

234.000 €.  

Η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των 

ανωτέρω θέσεων έχει ήδη προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 

και θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τα επόµενα έτη.  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,                                                           

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : 

“∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο” µε κωδικό ΟΠΣ 5001351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

“Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” :  

ι.  Για το υποέργο 1 «∆οµή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό 

Παντοπωλείο» : 

 - Μία (1) θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

 - Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού  



 Α∆Α: ΩΡΖΘΩΨΕ-Ι4Ε 
ιι.  Για το υποέργο 2 ∆οµή Κοινωνικού Φαρµακείου” : 

 - Μία (1) θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  

 - Μία (1) θέση ΠΕ Φαρµακοποιού  

Τα ανωτέρω άτοµα θα απασχοληθούν µε αρµοδιότητες και αντικείµενο απασχόλησης όπως 

αναλυτικά προαναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας, µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, από 01/02/2017 και στη συνέχεια µε ανανεώσεις συµβάσεων 

για συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών, δηλαδή έως 31/01/2020, προκειµένου να ολοκληρωθεί το 

αντικείµενο της Πράξης στο σύνολό της.  

Η διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 3612/2.6.16 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ "Κεντρική Μακεδονία" µε τίτλο "∆οµή Παροχής 

Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο" µε Α/Α 

ΟΠΣ: 1524 και κωδικό πρόσκλησης 024.9IV.  

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του προσωπικού είναι επιλέξιµη και 

χρηµατοδοτείται 100% από το Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" και συγχρηµατοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

Η συνολική δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού, ήτοι για το χρονικό διάστηµα των τριών ετών, 

έτσι όπως έχει προγραµµατισθεί στη συγκεκριµένη Πράξη και προαναφέρεται, ανέρχεται στο 

ποσό των 234.000 €.  

Η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των 

ανωτέρω θέσεων έχει ήδη προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2017 και θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τα επόµενα έτη.  

Β)  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 363/2016 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  29 - 11 - 2016 

 

   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 

        

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


