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rτEPlEΧoMΕΝΑ,

AΠοΦAΣEιΣ
oλoκλiρωoη - oριστιKoπo[ηoη και πιαιqπo(ηoη τηq

dvαρξηq τηq παραγωγικfiq λειτoυργ(αg επdvδυoηq
τηg εταιρε(αq -BΕΝlΕPΗ ΑΞΤEE, με δ.τ..,Τ!νELVΕ
(12) Ν4OΝTHS LUΧURY RESoRΤ, η oπo(α dxει υπα-

1θεf o-ιιq διατdξειg τ oυ ν. 3299 l2004' .-..--.........."."""'

Τροπoπoiηοη και ουμπλfρωση τηq υπ αριΘ Δ15/Α/

Φ1 9/oικ. 239721 4.122007 (ΦΕK 236218 l13 -12.20 07)

απ6φαcrηg τoυ Yπoυργoιi Αvdπτυξηg
Δημoο(ευoη απ6φαoηq παρ6ταοηq τoυ xρ6voυ λει-

τoυργ[αg τηg Αvι6vυμηg Εταιρεiαg "oΛYMΠΙΑKo
ΧΩPl o 20 04"'......'"..'....

Τρoπoπo(ηoη τηq Uπ' αριΘμ. 3OΖ57ΛΟ.6.20Ο9 απ6φα-
σηq τωv Yπoυργ6v oικovoμ(αg και oικovoμικιiv
και Αγρoτικfiq Αvdπτυξηg και Τρoφ(μωv 'Συμπλη-
ρωματικd μdτρα για τηv εκτdλεoη τωv Kαv (ΕΚ)

47912008 τoυ Συμβουλ[oυ κqι 555/2ΟΟ8 τηg Ε.Ε.

"Πρo6θηo'η ο(vωv oε αγoρdq τρ[τωv xωριilv'..."'
'Eγκριοη ουμβdoεωv μfoθωoηg dργoυ crιo Δτjμo Π.

Φαλfρoυ Kαι τα Ν.Π.Δ.Δ. ouτoιj...-........'..

ΑJξηoη καθ'υπ6ρβαση τoU αvωτ6τoυ oρioυ επιτρε-
πoμ6vωv καt']6τoq, αριθμoιi ημερdv μετακfuηοηg
εκτ6q 6δραq με δικα[ωμα απoζημ[ωoηg υπαλλf1-

λωv πoυ υπηρετοιjv oτη Ν.Α" Ηλε(αg'.......'...............'.'

Π αραιτfl oειq Αvτιvo μαρxriv.,..........................

Συγκρ6τηοη τoυ Yπηρεoιακοιj - ΠειθαρxικoιJ Συμ_

βουλ(oυ τηq Ν.Α. Φθιιiτιδαq

ΔιcPΘΩΣEIΣ ΣΦAΛMΑτΩΝ

Δι6ρθωoη σφd)\ματoq αrηv απ6φαο'η τoυ'/φυπoυρ-

γoιi Eοωτερικι6v ωq πρoq τα ατoι1ε(α τoυ β' ατ6-

βoU.....'.........'..:..

\

17 Σεπτεμβρ(oυ 2ΟΟ9

AΠoΦΑΣElΣ
(1)

oλοκλflρωοη - oριστιKoπo(ηoη Kαι ΠιστoΠo(ηoη τηg
6vαρξηg τηq Παραγωγικfig λειτoυργ[αg επdvδυoηg
τηq εταιρε(αq "BΕΝIEΡΗ ΑΞΤΞΕ, με δ.τ. "T\γELVE (12)

MOΝTΗS LUΧURY RΕsoRΤ" η oπo(α 61ει υπαxΘε(
αιιq διατdξειq τoυ V. 3299l20a4.

Mε τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 4592Ο NΠΕl4100238lΕlν' 3299l
2oa4fi7.9.20a9 απ6φαοη τoυ Yπoυργoιj και τoυ Yφu-
πoυργοιi oικovoμ(αq και oικovoμικcδv πιο-ιoποιεiται
η oλoκλliρωση - oριστιKoπo(ηoη τoυ κ6ατoυ9 και η
6vαρξη τηq Παραγωγικfg λειτουργiαg τηg επdvδυoηg
τηg εταιρεfαg "BENIΕPΗ ΑΞΤΕΕ, με δ.τ. "Τ\ryΕLVE (12)

MoΝΤΗS LUΧURY RΕSORΤ, που αvαφdρεται αηv (δρυ-

ο'η ξενοδoxειακfg μovdδαg επιπλωμdvωv πoλυτελc6v
διαμεριομdτωv 5*, δuvαμικ6τηταg 18 κλιv6v εvcδ επι
πλdοv Θα περλαμβdvει α(θoυoα πoλλαπλιilv 1ρf1οεωv
και εκδηλιi;ο'εωv, εατιατ6ριo, παραδooιακ6 καφεvε(ο,
κdvτρo αvαζωoγ6vησηq Kαι xαλdρωoηg, πιo[vα, μπαρ,
τ6vιq, τoξoβoλiα, τμ11ματα ιππαo(αq και πoδηλαoiαg
l('α', στηV περιo1f1 Αγ. Παραoκευr'Ι1 τoυ δημoτικοιi δια-

μερ(oματog Τααγκαρdδαg του Δfμου Moυρεo(oυ, τou

ΝομoιJ Mαγvηo(αg, με τouq εξfq 6ρoυq:

α) Τo crυvoλικ6 oριoτικοπoιoιjμεvo εvιoxυ6μεvo κ6_

στοq τηξ επ6vδυo'ηg αv6ρxεται oτο πoo'6 τωv δJο εκα-
τoμμuρ(ωv διακοο(ωv oγδ6ντα xιλι6δωv εκατ6v πεvf1ι'ια
δUo ευριil (2.280J52'00) €'

β) Η'lδια σUμμετoΧη αVερXεται στo ΓΙoσo τoU εvοq
εκατoμμυρ(oυ εξf1vτα επτd 1ιλιdδωv επτακoo(ωv εvε-
vl1vτα εvvdα ενρ6 (1.067.799,OO) € πoυ απoτελε( ποoo-
oτo 46,83% του oυvoλικoιj κ6oτoυ9 τηg εvιοxυ6μεvηq
επ6vδυαηg.

3.

ο
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JBO EΦΗMEΡ]Σ ΤΗΣ KγBEPΝΗΣEΩΣ (TΞYXοΣ ΔEYTEPo)

1Ο. Τηv υπ' αριθ. 33/1Ο.9.2009 απ6φooη του Δ.Σ. τoυ
o.Ε.K. περi παρdταoηg λειτoυργ[αq τηq Eταιρε[αg "oλυ-
μπιακ6 Χωρ6 2aa4 Α.Ε',, η oπoiα διαβιβdο-ιηκε με τo
αριθ. 3Ζ131/6133Λ1.9'2009 dγγραφo τou o.Ε.K.

11. Τo γεγοvdg 6τι απ6 τηV εφαρμοYli τηg παρodoαg
απ6φαoη9 δεv πρoκαλε(ται δαπdvη oε βdρog τοU Kρα-
τικoιi πρoιjπoλογιoμoιi, απoφαo(ζoυμε:

Tηv παρdταση τηq λειτoυργ(αq τηg Ξταιρεiαq *oλυ-
μπιακd Χωρι6 2Ο04 Α.Ε.,, μdxρι 31.1O.2ο'11.

Η απ6φαoη αuτli vα δημοο'ιεθε( oτηv Εφημερ(δα τηg
Kυβερvfioεωg.

Α') "περf Δημoo'iου Λογιoτικoιj Ελdγxoυ τωv δα
τoυ Kρdτoυg και dMεg διατ6ξει9,.

Αθl1vα, 15 Σεπτεμβρioυ 20Ο9

Η YΠoYPΓoΣ

ΦAΝH ΠAΛΛΗ - ΠΕTPAΛΙA
_____iμ_

Αριθμ. 3Δ464 (4)
Τρoπoποiηo'η τηq Uπ' αριθμ. 3ΟΖ57110.6.2009 απ6φα-

|,:;*;τ;ε;:ιi':?1"{;:}λi,",:}:l"#Ιru:
τικd μ6τρα Yιa τηV εκτελεoη τωv Kαv (ΕΚ) 47912008
τoυ Σuμβουλioυ και 555/2οΟ8 τηg Ξ.Ε. -Πρoι6θηoη o(-
VωV σε αγορdg τρ(τωv xωρ6v".

ol YΠoYPΓoΙ
olΚoΝoMιAΣ KAΙ oΙΚoΝoMlKΩN - AΓPoTlKΗΣ

AΝΑΓlTΥΞΗΣ KAι ΤPoΦlMΩΝ
'Εxovταg uπ6ψη:
-1. Τιq διατdξειg;
- α. Τoυ dρθρου 22πoρ.3 τoυ v. 99211979 *Περ[oργα-

vιiοεωq τωv διoικητικc6v υπηρεoιι6v δια τηv εφαρμoγηv
τηg Συvθfκηg τηg Πρooxωρf1o'εωg τηg Eλλdδοg ειq ταq
Ευρωπαiκ6g Koιν6τηταg και ρuθμlοεωq oυvαφc6v θεo'μι-
κιδv και oργαvωτικciv θεμ6τωv, (ΦΕΚ Α'2sΟ)'

- β. Τoυ dρθρoυ 1 παρ' 1, 2 καt 3 του v. 1338/1983

"Ξφαρμογfi τoυ Κoιvoτικοιj Δικα[oυ" (ΦΕK Α' 34) dπωg
η παρ. '1 τροποπoιfθηκε απ6 τo dρθρο 6, παρ. i τoυ
ν' 144011984 "Συuμετοxfi τηg Ελλdδαg ο-ro κεφdλαιo,

9n "ToΘΨατικd 
και τιq πρoβλ6ψειq τηq Ευρωπακlig

T! ιεζαq Eπεvδιjoεωv, oτο κεφdλαιο τηg Ευρωπακf1g
Kdivoτηταg Avθρακοg και Χdλυβοg Kαt τoU oργαvιoμoιi
Εφoδιαομοιj "Ε'/PΑTΟM" (ΦΞK Α' 70) και τoυ dρΘρoυ 3
τoυ αυτoιj ωg dvω v6μoυ, dπωg αvτικαταoτdθηκε με τo
6ρθρo 65 τoυ v.1892/199Ο nΓια τοv εKσUYχρovισμ6 και
τηv αvdπτυξη και dλλεq διατdξειg (ΦΕK A'1O1).

γ. Τou dρθρoυ 9O τoυ Kc6δικα Νoμoθεoiαq για τηV
Kυβdρvηαη και τα Kυβερvητικd oργαvα, πoυ κuρrr3θηκε
με τo dρθρο πριiτο τoυ π.δ. 63/2Ο05 -Kωδικοπo[ηαη
τηg Νoμοθεο[αg για τηv Κυβ6ρvηση Kαt τα Κυβερvητικd
oργαvα, (ΦΕK Α'9s).

δ. Τηg παρ.3 τoυ dρθρoν 22τoυ v' 2362/1995 (ΦΕK

β) 555/20Ο8 ηg Επιτρoπllq "για τη Θdo.πιoη λεπτομε-
ρειc6v καv6vωV εφαρμoYf1q του καvovιoμod (ΕK) αριθ.
47912008 του Συμβoυλioυ για τηv κοιvl1 οργdvωαη τηg
αμπελοoιvικlig αγoρdq 6οοv αφορd τα πρoγρdμματα
αriριξηs, τιg oυvαλλαγdq με τρ[τεq x6ρεg, το δυvαμι-
κd πoραγωγfiq και τoυq ελdγxouq στoV αμπελοoιvικ6
τομdα,'

γ) 4Δl2a08 τηg Εnιτρoπiq "για τov καθoριομ6 oρι-
oμ6vωv λεπτoμερειciv εφαρμογfig τoυ Kαv(EK) 1493/1999
τou Συμβoυλ(oυ και για τηV καθιdρωoη κoιvoτικod κι,3δι-
Kα τωV οιvoλoγικ6v πρακτικιδv και επεξεργαοιc6v,,

6) 128212001 τηg Ξπιτρoπfiq "Yια τιg λεπτoμdρειεq
eφαρμoγfig τoU KαVovισμoιj (ΞoK) 1493/'1999 6oov αφo_
ρd τιg πληρoφoρ(εq Yια τηV αvαγvι6ριο.η τωv πρoι6-
Vτωv Kαt τηv παρακολoιjθηoη τηg αγορdg στoV αμπε-
λooιvικd τoμ6α και Yια τηv τροποπoiηoη τoυ Καv. (ΕK)
16231200A".

ε) 88412001τηg Επιτροπfiq (Yια τιq λεπτoμdρειεq εφαρ-
μoγfg o1ετικd με τα ουvoδευτικd 6γγραφα μεταφορdg
τωv αμπελooιvικι.δv πρo'[6VτωV Kαι τωv βιβλiωv πoυ θα
πρ6πει vα τηρoιivται oτοv αμπελoοιvικ6 τoμdα,.

3. Τo Eθvικ6 Πρdγραμμα ΣΙiριξηq τoυ ΑμπελooiVικoιj
Τoμ6α 6πω9 ιcr1ιjει.

4. Τηv υπ' αριθμ. 30Ζ57 βa.6.2aa9 (ΦΕK'1209/19'6.2O09)
απdφαοη τωv Yπoυργι6v oικοvoμfαg και oικovομικι6v
και Αγρoτικfig Αvdπτυξηq και Τρoφiμωv .iΠρoιiθηοη
oivωv oε αγoρdg τρΓτωv 1ωρc6v oτo πλα[oιo τωv Kαv.
(ΕΚ) 47912008 τoυ Συμβoυλ(oυ και 555/2ΟΟs τηg Επι-
τρoπf1q,.

5. Τιg διατ6ξει9 τηq πdρ. 7 τηg υπ' αριθμ. '1666/

Δ'1 0Ε89/13.'1.20Ο9 κoιvl1 υπoυργικf απ6φοoη τoυ Πρωθυ-
πουργoιj Kαι τoU Yπoυργoιj oικcvoμiαq και oικovoμικci:v
*καθoριoμ6q αρμoδιoτfiτωv τωv Yφυπουργciv oικovo-
μ[αq και oικovoμικcδv, (ΦEK 40 B').

6. Τo γεγov6g 6τι απ6 τιq διατdξειg αυτf,q τηg αn6_
φασηq πρoκαλε[ται πρ6οθετη δαπdvη oε βdρoq του
Τακτικoιj ΠρoUπολoγιομοιj dψοuq 20Ο.Ο0Ο E'y'PΩ για το
oικovομικ6 dτοq 2Ο1 Ο, εvd γιo_ τα oιKοvoμtK6 6τη 2012
και 2013, το πoo6 Θα qv6λθει οε 400.ΟΟ0 ΞYPΩ για κdθε
dτοg. Η αvωτ6ρω δαπdη θα καλυφθεi απ6 τιq πιατιδο'ειq
του πρoυπoλ.oγιoμoJ τoυ Yπουργε[oυ Αγροτικfiq Αv6-
πτυξηg και Τρoφ[μωv (ειδ. Φορ. 29-110), απoφαo(ζουμε:

2. Τoυq καvovιo.μo'jq 6πω9 αυτo[ τρoπoπoιηθηκ
ιo1ιjoυv:

α) 479l2008 τoυ Συμβoυλ_(ου *Για τηv κoιvfi οργdv
τηq αμπελooιvικfig αγoρdq, τηV τρoπoπoiηοη τωv κ
vιoμοiν (EK) αριΘμ' 1493/1999, (ΕK) αριθ. 17}2l2aω,
αρtΘ. 129012005, (ΕK) αριθ. 3/2Ο08 Kαι τηV κατdργ
τωV KαVovισμιiv (EoΚ) αριθ. 2392/1986 και (ΕK) c
149311999".

: με τo .-- Αρθρο 1

μο και Τροποπo,iofμε ΤηV παρ.2, τoυ dρΘρου 16, τηg με αριθμ
30Δ57Nβ.2ΟΟ9 (ΦΕΚ 12οsl19'6.2a09) απdφαοη των

ια τηV Υπουβy6ν oικovομiαq και Οικovομικι.δv και Αγροτκlic
r:iθηκε A'νfπτυξηe, και Τρoφ(μωv .Συμπληρωματικd μdτρα γι'ο
ιo[ηoη yJv εκτdλεoη τωv Kαv (ΕΚ) 479ρ0a8 τou Συμβουλ[oυ καt
vητικd /555/20Ο8 τηq Ε.Ε. "ΠρoιδΘηoη oivωv oε αγoρdq τρ[των'/

/ ΧωρωVD' ωq εζηq:
=-Κ 247f Το ιjψoq του πρoιiπολoγιομοιj τoυ μdτρου doο'i αφoρd
lαν6l τηv Εθvικη Xρηματoδoτικfl Συμμετοxη, αJμφωvα με το

/ εοvικο Πρ6γραμμα Στl1ριξηg καi για τη 1ρovικli περioδο
αv κ&ι 2010-2Ο]3, oρ[Cεται ωq παρακατω:

(ΕK)

γηση
αριθ.

Εθvικfi
Συμμετοxf1

oικοvομικ6'Ετοq

2410 2411 lυlz 20i3

flρουπoλογιoμ6q\.
σλΥlλ. τ_

4.309,2 2.8Ο0 2.8ΟΟ 2809/



EΦΗMΕΡlΣ TΗΣ KYBEΡΝΗΣEΩΣ (ΤΕYXoΣ ΔΞYTΕΡo) ΖbUδ l

ΛρΘρo 2
Γεvικdg Διατdξειq

Η ιoxJg τηq παρoJοαg απ6φαοη9 αρx(ζει απd τη δη-
μoofευoη τηq στηV Eφημερiδα ηq Κuβερvl1oεωg.

Η απdφαοη αυτfi vα δημooιευθεi αrηv Εφημeρ[δα τηq
Κυβερvfioεωg.

ΑUηVa, Iο 2.επτεμβρtou Ζυυ9

ci.YΠoYPΓol

οlKoNοl\llΑΣ KAι ΑΓPoτlι(ΗΣ
olKoNολΙlKΩΝ AΝΑΠτYΞΗΣ KΑΙ ΤPoΦΙl\,1ΩΝ

ΙΩAΝΝΗΣ ΠAt]AΘAΝΑΣlοY ΣΩΤΗPloΣ ΧΑτZΗΓAKΗΣ

-_----{--
Αριθμ.: 3223

τoυ KΑΠΗ, oτηv υrl αρtΘμ' 141l20Og απ6φαo.η Δ.Σ. τωv
Παιδικιiv Σταθμι.iv, στηV Uπ' αριθμ. 3Ο/2Ο09 απ6φαoη
Δ.Σ. τηg Bιβλιoθf1κηg, στηv Uπ' αρtΘμ. i14l2aO9 απ6φαo.n
Δ.Σ. τoυ Αθλ. K6vτρoυ τoυ Δl1μoυ Π. Φαληρoυ.

Τ6πo9 εκτ6λεoη9 τoυ 6ργoυ θα ε[vαι oι ωg dvω αvα-
φερciμεvoι φoρεig,

Απd τιg διατdξειg τηg παρoιjoαq απ6ωαoηq πρoKα-
λε[ται δαπ6η τo ιiψog τηq οπo(αg δεv θq ξεπερdο.ει
τo ποοd τωv 33Ο.ΟΟΟ,OO €, oε βdρoc τoυ K.Α. 6117 πρo-
ιiπoλoγιομorj τωV εV λdγω φoρ6ωv οικovομικι6v ετriv
20Ο9 - 2Ο1Ο'' Η απ6φαoη αυτf vα δημoοιευθε[ oτηv Εφημερiδα τηg
Κυβερvl]oεωq.

ΑΘfivα, 17 Σεπτεμβρ[oυ 2Ο09

o Γεvικ6g Γραμματdαg Περιφdρειαg

ΧΑPΑΛΑMΠoΣ MΑΝlΑΤΗΣ

Αριθμ. 4870aβ38π 16)
λGησητΞθ- UπrFαση τoU αvλτ,jτο υ oρ [ou ur.,,-ρ un'Jl

μdvωv κατ' dτοg, αριθμoU ημερcδν μετακ[vηο.ηg εκτ6q
dδραq με δικαiωμα απoζημ(ωoηg υπαλλl1λωv πoυ
υπηρετοιiv ο-rη Ν.Α. Ηλε[αg,.

c ΓΕΝlKoΣ ΓPΑMΑΤEΑΣ
ΠΕPlΦEPΕΙAΣ ΔYΤlKΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

'Εxorrταg υπ6ψη;
1. Τιg διατdξειq τοu ν.25a3fi997 (ΦΕK 1ο713Ο.5.1997)

"Διo kηoη, οργdvωο'η, o-rελd1ωoη τηq Περιφdρειαq,.ριjθ_
μιαη 'θεμdτωv για τηv Toπικl1 Αυτoδιo(κηοη και d.λ'λag
διατdξειg.".

2 Τιg διατdξειζ τoU dρθρoυ 2,π-αρ.3 του v' 2685Λ999
(ΦΞΚ 35118.2.1999) "κdλυψη δαπαvdv μετακινo,jμεvωv
υπαλλfiλωv εvτ6g και εκτ69 eπικρατεioq κ.α.,

3, Τιg διατdξειq τoU dρθρoυ 25 παρ' 6 τoυ v. 273sfiggg
(ΦΕK 18Ο/9'9'1999) "ΣυMoγικdq Διαπραγματειjοειg ο-rη
Δημdoια Διo(κηοη, μοvιμoποιfioειg o.υμβαοιoιjxωv αoρi_
αroυ xρ6vου και 6λλεq διατdξειq"

4. Τη'7 μη' αριθμ. 741915'6.2ΟΟ6 απdφαoi1 μαq περ[ληψη
τηg'oποiαg δημοοιεJΘηκε o.το ΦΕK 86171ο.7.2696 njoi
οριoμοιj ειoηγfτριαg Yπηρεoiαg γιo. θ6ματα πoU μετα_
βιβdoτηκαv αιηv Περιφdρεια με το v. 2738Λ999.

5. Τηv υπ' αριθμ. 58ΟΟ3114047l2.9.20ΟB απ6φαΦ μαq,
που δημooιειiτηκε ατo ΦΕΚ1871lB112.9.20Ο8 πoυ αφορd
οτov καθοριo'μd αvωτdτoυ ορfoυ ΤωV sΠιτρεπoμ6vωv
κατ' dτοg ημερc6v μετακfvηoηg εκτ6q dδραg τωv υπαλ-
λfiλωv ΠoU Uπηρετoιjv ατη Ν'Α. Ηλεiαq.

6. Tα υπ' αoιθ. 5333/171'14iη3.8.20 Ο9 και 5557/]78B9/31.s.2O 09
αvτfατοιxα dγγραφα τηg Νoμαρ1ιακfq Αυτoδιoiκηoηg
Ηλε(αq, περi αιτfματοg oxετικοιj με τηV υπdρβαοη του
α.lωτdτου ορiου τωv κατ' 6τo9 μετακιvliαεωv εκτ6q
dδραq υπαλλfλωv που υπηρετοιiv οτη Γ!Α Ηλε(αq.

7. Το γεγov6g 6τι τo ιjψοg τηq πρoκαλοιiμεVηq σUVο-
λικiι- δαπdvη9 απ6 τηt7 δημooiευοη τηg απ6φααig μcιq
αυτl1q πoυ θα αvdλθει oε191.85Ο,ΟΟ Eυρ6, d1ει προβλε-
φθεf oτov πρoυπολογιομd τηq Ν.Α.. Ηλε(αg dτουq 2ΟΟ9
υπ6 KΑΕ Ο711, απoφαοfζουμε:

ο Αυξdrzoυμε το αvci:τατo 6ριo τωV επιτρεπ6μεvιυv
ημερ6γ μιετακ(vηοηg'εκτ69 6δραg υπα,,'rλη/ιωv που UΠτl-
ρετοdv'οτη ΝΑ Ηλεfαg για το iτcq 2Οcg l<ατd 6Ο ημldρεq
δηλαδri 12Ο+6Ο=1BΟ r1μjρεq.

(s)
'Eγκριoη oυμβdoεωv μfoθωoηg 6ργoυ στo Δiμo

Π. Φαλfiρoυ Kαι τα Ν.Π.Δ.Δ.'αυτoιj.

o ΓΕΝΙKoΣ ΓΡΑL4MΑΤEΑΣ ΠΕPlΦΞPElΑΣ ΑΤTlKΗΣ
'Ε1ovταq υπ6ψη:
1. Τιg διαταξειq τoU ν.250311997 "Διoiκηoη, oργdvω-

o'η, ο-rελd1ωοη Περιφdρειαg, ριjθμιαη θεμdτωv για τηv
τoπικfi αυτoδιo(κηoη και dλλεg διατdξειg.

2 Τιq διατdξειq τoU dρθρoυ 6 του v, 252711997 "Συμ-
βdoειg μ(οθωoηq 6ργου,.

3. Τη o'1ετικdg βεβαιιioειg του Γραφε(oυ Νoμικfig Yπη-
ρεoΙαg τou Δ{μoυ Π. Φαλf1ρoυ, οιiμφωvα με τιg oπo[εg
πρ6κειται για γvl'1oιεq ουμβdo'ειg dργoυ πoυ δεv υπo_
κριiπτoυv εξαρτημ6vη εργαο(α.

4. Τηv υπ' αριθμ" πρωτ. 30835 β9693 112.8'20Ο9 ειαηγη_
τικf μαg 6κθεoη.

5. To υrd αριθμ. πρωτ. oικ.5437614.9.2009 dγγραφo τoυ
Yπουργε[ου Εοωτερικdlv τo oπoio μαg γvωρ[ζει τηV α.ΓΙ'
atκ.5437414.9.2oo9 απdφαση τηq Επιτρornig του 6ρθρoυ
2τtαρ. ι τηg ΠYΣ 6/15.5.2009 (ΦΕΚ7alΑ'l7.5.2O09) "Δια-δικαo(α dγκριαr1q προoλl]ψεωv πρooωπικο,j ιδιωτικoιj
δικαioυ οριομdvoυ xρ6vou και oυμβdoεωv μioθωoηg
6ργoυ oτουq oΤΑ α'και β'βαθμoU -Τροπoπo[ηση Τηq
ΠYΣ 33/2006 (ΦEK Α' 22)", με τηv oπo(α εγκρiθηκαv
ουμβdoειg μ(oθωoηg dργoυ για 6vα dτog, υπ6 τηv απα-
ρα[τητη προιjπdθεon τl]ρησηq τωv διατdξεωv τoυ αρ. 6
του ν. 252711997 noυ oρiζoυv μεταξιi dλλωv 6τι τo πρog
αvdθεo'η 6ργo δεv πρ6πει vα αvdγεται oτα ουvfiθn κα-
θflκcvτα τωv υπαλλfλωV τωV oικε(ωv φoρdωv.

6. Τo γεγov6g 6τι o καθoριαμ69 του αριθμοιj Kαι ΤωV
eιδικoτfiτωv τωv oυμβdoεωv μiοθωoηq dργου, για τιq
υπηρεοiεq τωv Δriμωv καθι69 Kαt TωV Ν.Π.Δ.Δ. αυτι6v
θα γfvει απ6 το οικε(ο δημοτικ6 oυμβοdλιo κατdπιv εμ
Φγηoηq απi τα διοικητικα oυμβοι_1λια τωv Ν.Π.Δ.Δ. επ[

- τη βdoη τωv-αιτημdτωv ουμβdoεωv μ(οθωο.ηg dργoυ,
πoυ οτ6λΘηκαV στηV uπηρεοfα μαq σΤα πλα(αια τoυ
ΠρoYραllματιαμοιj dτουg 2Ο09,

7. Το .γεγov6q 6τι η uπηρεciα μαg δεv δ6vαται Vα κα_
θoρ[οει τo 6ψοq τηq δαπdvηq των εV λ6γω ουμβdoεωv
μ[οθωoηg εργου, αποφαο[ζoυμε:

Eγκρ(voυμε τηV σdVαψη ουμβiiοεωv μioθωoηg dργoυ
με 26 dτoμα διαφ6ρωv ειδικοτητωv, για 1ρovικ6 διdο-rη_
μα μdxρι εv6q 6τουq, οιjμφωvα με 6οα διαλαμβdvovται
σΤηV UΠ' αρtΘμ' 27212ΟΟ9 απdφααη Δ.Σ. τoυ Δl1μου Π,
Φαλljρoυ, στηv UΠ' αριθμ' 26ρ0a9 απciφαoη Δ.Σ. τηq
Φιλορμιοvιι.'i]q, στηV ι_lπ' αριθμ. *l2a09 απ6φαοη Δ.Σ.


