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Αποφάσεις Πρακτικού Συνεδρίασης 275/18-12-2019

A3. Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός Ποσό Περιγραφή

4 € 384.375,00 € 167.203,12 - Πρακτικό Επιλογής: i) 

ανάθεση έργου για το χρονικό 

διάστημα από την έγκριση της 

ανάθεσης και μέχρι δώδεκα 

(12) μήνες, για τη θέση Α 

στην επιτυχούσα κ. Ρασσιά 

Σταματίνα, με συνολική 

προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 

32.400€, πλέον τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών 

εργοδότη, για τη θέση Β στην 

επιτυχούσα κ. Πατσακίδου 

Θεοδώρα, με συνολική 

προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 

15.800€, πλέον τυχόν 

ασφαλιστικών εισφορών 

εργοδότη και για τη θέση Γ 

στην επιτυχούσα κ. 

Νανοπούλου Ευαγγελία, με 

συνολική προβλεπόμενη 

αμοιβή ύψους 11.600 €, 

πλέον τυχόν ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη, υπό την 

αίρεση ότι δεν θα υπάρξει 

ένσταση και εφόσον 

πληρούνται οι εκάστοτε 

προϋποθέσεις του Νόμου, 

διότι πληρούν όλα τα 

απαιτούμενα και επιθυμητά 

προσόντα των υπό πλήρωση 

θέσεων, ii) τον ορισμό των 

κκ. Κουβάκη Βασιλικής για τη 

θέση Α και του Σεβαστά 

Στεφάνου για τη θέση Β ως 

επιλαχόντων σε περίπτωση μη 

αποδοχής, λόγω κωλύματος ή 

παραίτησης δια της υποβολής 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

των Επιτυχόντων από τον 

Πίνακα. iii) Την 

επαναπροκήρυξη της θέσης Γ 

σε περίπτωση μη αποδοχής, 

λόγω κωλύματος ή 

παραίτησης δια της υποβολής 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

της επιτυχούσας.
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