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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

  1. Με την αριθ. Φ.2372/2017/0000327/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
09-02-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΟΤΑ (όνομα) ΜΑΪΛΙΝΤΑ (πα-
τρώνυμο) ΑΝΕΣΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
16-07-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω του ότι έχει ολο-
κληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου 
έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τά-
ξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου 
στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με την αριθ. 402/
20-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Μακεδονίας.

2. Με την αριθ. Φ.2366/2017/0000321/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - 
ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 03-02-2016 δήλω-
ση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλή-
θη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΑ (όνομα) ΝΙΚΟ (πα-
τρώνυμο) ΑΓΚΡΟΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
10-08-1997, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την 
αριθ. 474/25-01-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Μακεδονίας .

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(2)
    Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.

1.   Με την αριθ. Φ.2440/2017/0000331/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένει-
ας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
01-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (όνομα) ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 
(πατρώνυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 17-06-1994, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για 
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση 
του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολού-
θηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνι-
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κού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με 
την αριθ. 2300/30-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας .

2. Με την αριθ. Φ.2439/2017/0000330/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 
5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
01-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, 
με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (όνομα) ΣΑΧΕ (πατρώ-
νυμο) ΦΛΑΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
29-06-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την 
αριθ. 2301/30-03-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Μακεδονίας.

3. Με την αριθ. Φ.2441/2017/0000332/14-02-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1B του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) 
γίνεται αποδεκτή η από 01-04-2016 δήλωση - αίτηση της 
ενήλικης αλλοδαπής η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλή-
ρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώ-
νυμο) ΧΑΪΝΤΑΡΙ (όνομα) ΝΤΑΝΙΕΛΑ (πατρώνυμο) ΦΛΑ-
ΜΟΥΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-09-1997, 
και κατοικεί στο Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως 
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελλη-
νικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα 
με την αριθ. 2299/30-3-2016 βεβαίωση της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας .

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

(3)
    Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή 

που έχει ολοκληρώσει πριν την 9/7/2015 τη φοί-

τηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά 

το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικη αλλά 

δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας της.

  Με την αριθ. Φ.2485/2017/0000379/02-03-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, που εκδό-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την 
παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η 
από 09-05-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλο-
δαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΜΕΛΕ (όνομα) ΒΙΟΛΕΤΑ 
(πατρώνυμο) ΑΝΕΣΤΗ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 11-05-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθη-
ση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την 
αριθ. 3043/04-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Μακεδονίας.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ

Ι

   Αριθμ. 943 (4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283 

παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 165, 166 και 167 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131 Α΄/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης».

6. Την αριθ. 4 της 6.2.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄/6-2-2015) Πρά-
ξης Υπουργικού Συμβουλίου, περί αποδοχής παραιτή-
σεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93 Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

8. Την αριθ. 6797/16-8-2011 (ΦΕΚ 2018 Β΄/9-9-2011) 
απόφαση, περί έγκρισης της αριθ. 226/2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία κα-
ταρτίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Νάουσας.
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9. Την αριθ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής Δήμου Νάουσας, με την οποία εισηγήθηκε προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την προσθήκη 
μιας (1) επιπλέον θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

10. Την αριθ. 186/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νάουσας, με την οποία τροποποιείται ο Οργα-
νισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με 
την ανωτέρω εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

11. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας, όπως διατυπώνεται 
στην αριθ. 25/10-11-2016 απόφασή του.

12. Την από 10-2-2017 βεβαίωση του Οικονομικού 
Τμήματος Δήμου Νάουσας, για την κάλυψη της δαπά-
νης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε, την αριθ. 186/2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, με την οποία τρο-
ποποιείται ο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Νάουσας και συγκεκριμένα, αντικαθίσταται η 
περίπτωση δ) του άρθρου 5 ως εξής: «(δ) Δύο (2) θέσεις 
Δικηγόρων με έμμισθη εντολή (άρθρα 165, 166 και 167 
του ν. 3584/2007)».

Β. Κατά τα λοιπά, η αριθ. 6797/16-8-2011 (ΦΕΚ 2018 Β΄/
9-9-2011) απόφαση, ισχύει ως έχει.

Ακροτελεύτιο Άρθρο
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό έτους 2017 του Δήμου Νάουσας, ύψους 
24.216,00 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας στο σκέλος 
των εξόδων, υπάρχουν εγγεγραμμένες οι εξής πιστώσεις: 
1) ΚΑ 02.00.6031 (23.016,00 ευρώ) και 2) ΚΑ 02.00.6051 
(1.200,00 ευρώ) και ανάλογη δαπάνη για τα επόμενα έτη, 
για την κάλυψη της οποίας, θα εγγραφούν οι ανάλογες 
πιστώσεις, στον προϋπολογισμό κάθε έτους.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 1 (5)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμε-

νικού Ταμείου Χανίων για το έτος 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2014) «Αρχές 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/05-08-2016).
δ) Τις περί Λιμ. Ταμείων κείμενες διατάξεις β.δ. 14/ 

19.1.1939 τ.Α΄, 24.
2. Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της υπερω-

ριακής εργασίας προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού 
ποσού 15.000€ εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 0261α του Προ-
ϋπολογισμού ΛΤΝΧ 2017 (ΑΔΑ:70Υ7ΟΡΕ4-01Λ) ο οποίος 
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2814.3/5762/24-01-2017 
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Έγκριση Προϋπολογισμού του Λ.Τ. ΧΑΝΙΩΝ 2017».

3. Την αριθ. 24/2017 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής 
του Λ.Τ. Χανίων και την αριθ. πρωτ. 1843/17-02-2017 
εγκριτική της από την Αποκ/νης Δ/ση Κρήτης, αποφα-
σίζει:

1. Την έγκριση είκοσι ωρών (20) απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου και έως την 
22:00 ανά μήνα, για δεκατέσσερις (14) υπάλληλους που 
υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων (μόνιμο και 
ΙΔΑΧ προσωπικό), με την προβλεπόμενη από τον νόμο 
αμοιβή, προς αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών από την δημοσίευση της 
παρούσης έως και 31-12-2017 και ειδικότερα:

- Προώθηση και διαχείριση της κρουαζιέρας στο 
Λ. Σούδας και επαφές με Οργανισμούς εντός και εκτός 
Ελλάδος.

- Ελέγχους καλής εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών από ιδιώτες σε λιμάνια αρμοδιότητας μας 
καθώς και των προς παραχώρηση χώρων για την εκμε-
τάλλευση των χερσαίων λιμενικών ζωνών.

- Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στα διάφορα 
λιμάνια αρμοδιότητας του ΛΤ Χανίων.

- Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ζύγισης με πα-
ράλληλη χρήση καρτών και κερματοδέκτη στο Λ. Σού-
δας, το οποίο εξυπηρετεί τα Ε/Ο πλοία και επαγγελμα-
τικά για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σιδήρου, 
ελαιόλαδου, δημητριακών κ.λπ., έλεγχος κίνησης και 
λειτουργίας Εμπορικού και Επιβατηγού Λιμένα Σούδας.

- Έγκαιρη αποστολή οικονομικών και στατιστικών 
στοιχείων, υποχρεωτική χρήση του προγράμματος Δι-
αύγεια, του μητρώου Συμβάσεων, έγκαιρη ανάρτηση 
ανάληψης δαπανών, αποστολή αρχείων μισθοδοσίας-
κρατήσεων μέσω ΕΑΠ.

- Καταγραφή ενδείξεων μετρητών νερού και ρεύμα-
τος, έλεγχοι Κ.Ο.Κ., τον έλεγχο εφαρμογής της κοινής 
υπουργικής απόφασης 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 2032/2014) για την είσπραξη λιμενικών τελών σε όλα 
τα λιμάνια και λιμενίσκους που βρίσκονται διάσπαρτα 
στο Νομό καθώς και της εφαρμογής του ν. 2399/1996 για 
τους επιβιβαζόμενους στα Ο/Γ πλοία επιβάτες και οχή-
ματα βάσει του στα λιμάνια Καβονησίου, Παλαιόχωρας, 
Σφακιών και Σουγιάς κ.λπ.

- Εκτέλεση συνεχιζόμενων και νέων λιμενικών έργων-
μελετών.
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2. Οι δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων θα εργάζονται υπερωριακά 
έως εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά/υπάλληλο/ εξά-
μηνο για το έτος 2017 χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος 
και μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανιών.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
της υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους 
του Διοικητικού και Τεχνικού Τμήματος του Λ.Τ. Χανίων, 
είναι οι προϊστάμενοι των προαναφερόμενων τμημάτων.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από τις 
ανωτέρω αιτίες, για το έτος 2017, θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπολογι-
σμού του Λ.Τ. Χανίων οικ. έτους 2017.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 2 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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