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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 27 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 14038/23-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα: α)Στην Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) Στο άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 
1869) και γ) Στη παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 
1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. δ)απόφαση αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΦΕΚ 30/8-1-2021 τεύχος δεύτερο 
ε)απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805 ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος δεύτερο, στ) απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 ΦΕΚ 1872/08-05-2021 τεύχος δεύτερο ζ) απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44391 
ΦΕΚ 3112/14-07-2021 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                           ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ                                    

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 2o: Έγκριση ή μη πρόσλήψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 
του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει, για την κάλυψη κατεπειγουσών, επιτακτικών, 
άμεσων, εποχικών αναγκών των Δ/νσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. 
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Ψηφίστηκε ομόφωνα το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, λόγω σύναψης 
συμβάσεων ΙΔΟΧ τον Αύγουστο στις υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
14121/26-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (άρθρο 9 του Ν.4350/2015, ΦΕΚ 102/τ.Α’/26.08.2015) 
…«Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.» Λόγω της φύσης των αναγκών 
στις οποίες ανταποκρίνονται αυτές οι προσλήψεις άλλα και της σύντομης διάρκειάς τους, έχουν 
υπαχθεί σε ένα πιο ευέλικτο καθεστώς και για το λόγο αυτό δεν υπάγονται  στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.  

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και ισχύει ορίζεται ότι εξαιρείται των 
διαδικασιών του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας 
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και 
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της 
παρούσας περίπτωσης. 

            Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το  απ: 13615/19-07-2021 έγγραφό της 
ζήτα να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη (1) ατόμου 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλυφθούν κατά το 
διάστημα από το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  έως και 30/09/2021, οι 
επιτακτικές - επείγουσες και εποχικές ανάγκες της,  οι οποίες δεν μπορούν να 
καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό. Συγκεκριμένα  : 

 υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού του τμήματος 
Δημοτικών Προσόδων και Πόρων και συγκεκριμένα του Γραφείου Ανταποδοτικών Τελών 
ιδιαίτερα μετά τη μετακίνηση ενός (1) μονίμου υπαλλήλου ΠΕ Διοικητικού – 
Λογιστικού,σύμφωνα με την 22η τροποποίηση της 98/2017 απόφασης Δημάρχου 
(απ:12585/5-7- 2021). 
 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν4647/2019, δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους σε 
υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του 
υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, να υποβάλουν 
δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.10.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη 
υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι υφίσταται η 
έκτακτη, επείγουσα και περιοδική ανάγκη διεκπεραίωσης /παροχής πληροφοριών / 
ταξινόμησης / αρχειοθέτησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν,προς υποβοήθηση του 
έργου των μονίμων υπαλλήλων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2021, διάστημα με αυξημένη επισκεψιμότητα από 
ιδιοκτήτες ακινήτων στο νησί. 
 στις 04/08/2021 θα αποχωρήσει η μια (1) ωφελούμενη που υποστήριζε το τμήμα και 
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υποβοηθούσε στις καθημερινές εργασίες. 
  Β.  Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  ζήτα να προβούμε στις απαραίτητες 

ενέργειες για την πρόσληψη (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση 
ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλυφθούν κατά το διάστημα από το πρώτο δεκαήμερο του 
Αυγούστου 2021  έως και 31/08/2021, οι επιτακτικές - επείγουσες και εποχικές 
ανάγκες ανάγκες της, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον 
προσωπικό. Συγκεκριμένα: 

1) Ενός (1) ατόμου για το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπινών Πόρων, διότι, κατά το μήνα 
Αύγουστο 2021 : 

 υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού του τμήματος  λόγω  
εποχικών προσλήψεων  ατόμων με σύμβαση  ΙΔΟΧ στον πολιτισμό, αθλητισμό, 
καθαριότητας κλπ , ανανέωση συμβάσεων προγραμμάτων “Κέντρου Κοινότητας” και 
“Εναρμόνισης  Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”, υλοποίηση – παρακολούθηση 
του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα , νέες συμβάσεις σχολικών καθαριστηρίων 
περιόδου 2021-2022 κλπ. 
 λόγω επικείμενης αλλαγής του συνταξιοδοτικού καθεστώτος υπάρχει πληθώρα αιτήσεων 
υπάλληλων χορήγησης μισθολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων για διερεύνηση της 
συνταξιοδότησης τους                                                                     
 υφίσταται η ανάγκη καταγραφής - διάσωσης  των μισθοδοτικών & ασφαλιστικών 
καταστάσεων του αρχείου προσωπικού του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας που βρίσκονται στο 
κατάστημα πρώην κοινότητας  Ποσειδώνιας λόγω εσωτερικής κτιριακής επισκευής που θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη περίοδο Ιουλίου -Σεπτέμβριος 2021. 
  έχει αποχωρίσει από  τις 08/07/2021 η ωφελούμενη  που υποστήριζε διοικητικά το 
πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα  (παρουσιολογια ,αδειες κλπ) και υποβοηθούσε για 
10 μήνες  το γραφείο μισθοδοσίας και προσωπικού στις καθημερινές εργασίες που εκτελεί. 

2)Ενός (1) ατόμου στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ,διότι, κατά το μήνα Αύγουστο 
2021 :                   

  υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού του τμήματος 
Διοικητικής Υποστήριξης λόγω σοβαρών εκκρεμοτήτων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου 
μας από το έτος 2004 έως και 2020 δηλαδή προσθήκη θρησκευμάτων, ονομάτων, 
πατρώνυμων κ.λ.π. Η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα και η διεκπεραίωσή της χρήζει 
αμεσότητας.  
  υπάρχει φόρτος εργασίας όσον αφορά τις αρχειοθετήσεις στους οικογενειακούς 
φακέλους μετά από διεκπεραιωθείσες υποθέσεις στο Δημοτολόγιο. 
 έχει αποχωρήσει από τις 08/07/2021 η τοποθετημένη - ωφελούμενη του προγράμματος 
κοινωφελούς χαρακτήρα που υποβοηθούσε για 10 μήνες κατόπιν σχετικής εκπαίδευσής της 
τόσο το γραφείο Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων όσο και το Ληξιαρχείο ΔΕ Ερμούπολης 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης καθημερινά.                          

                                                          

  Τόσο η πρόσληψη  όσο και η απασχόληση του προσωπικού με την προεκτεθείσα 
εξαιρετική διαδικασία είναι επίκαιρη και συνδέεται άμεσα, λειτουργικά και χρονικά, με την 
εξυπηρέτηση των «πρόσκαιρων», «εποχικών» και «περιοδικών» υπηρεσιακών αναγκών των 
Δ/νσεων Οικονομικών & Διοικητικών , για την κάλυψη των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση 
του αναφερόμενου προσωπικού. 

 Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού απαιτείται: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) γνώση Χειρισμού 
Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

          

 Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω:  
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση 
του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ.1 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-
2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης–Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας & 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα», σχετικά με τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των 
Δήμων. 

4. Την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (άρθρο 9 
του Ν. 4350/2015 ΦΕΚ 102/τ.Α’/26.08.2015).

5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

6. Την υπ΄αριθ. 27/42203/13-08-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος 
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, 
Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 
87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) 
(Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»).  

7. Το με α.π.: 14626/26-02-2021 (AΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους 
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», σύμφωνα με το οποίο η πρόληψη 
προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών 
εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού  2021 και δεν 
απαιτείται έγκριση επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

8. Την με α.π. 14031/23-07-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για 
την ύπαρξη των ανάλογων πιστώσεων.

9. Την ανάγκη εύρυθμης  και  αποδοτικότερης λειτουργίας των Δ/νσεων Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

10. Τις επιτακτικές, κατεπείγουσες και εποχικές ανάγκες των   Δ/νσεων Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις τους                                     

 Παρακαλούμε όπως το σώμα, εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3)  ατόμων, ειδικότητας ΔΕ  
Διοικητικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 , όπως ισχύει,  οι οποίοι θα διαθέτουν τα 
αναφερόμενα τυπικά προσόντα πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
«πρόσκαιρων», «εποχικών» και «περιοδικών» αναγκών των Δ/νσεων Οικονομικών & 
Διοικητικών, ως εξής: 
  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου  για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  έως και 
30/09/2021, για την κάλυψη των  επιτακτικών, κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (τμήμα Δημοτικών Προσόδων και 
Πόρων)                                                                                        

  δυο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  
έως και 31/08/2021 για την κάλυψη των  επιτακτικών , κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & 
τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)                         

   Η δαπάνη των αποδοχών των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.6041.003 με το ποσό 
των 3.800,00 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 10.6054.001 με ποσό 964.56 € για 
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εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την α.π.14031/26-07-2021 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

2. Την με αρ. πρωτ. 14031/26-7-2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για την πρόσληψη τριών 
ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 

 

3.Την με αρ. πρωτ. 14038/23-7-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

4. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 
 
 

5. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 

 

6. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3)  ατόμων, 
ειδικότητας ΔΕ  Διοικητικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 , όπως ισχύει,  οι οποίοι θα 
διαθέτουν τα αναφερόμενα τυπικά προσόντα πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων «πρόσκαιρων», «εποχικών» και «περιοδικών» αναγκών των Δ/νσεων 
Οικονομικών & Διοικητικών, ως εξής: 
  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου  για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  έως και 
30/09/2021, για την κάλυψη των  επιτακτικών, κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (τμήμα Δημοτικών Προσόδων και 
Πόρων)                                                                                        

  δυο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  
έως και 31/08/2021 για την κάλυψη των  επιτακτικών , κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & 
τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)                         

   Η δαπάνη των αποδοχών των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.6041.003 με το ποσό 
των 3.800,00 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 10.6054.001 με ποσό 964.56 € για 
εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την α.π.14031/26-07-2021 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

 

8. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3)  ατόμων, ειδικότητας ΔΕ  Διοικητικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
ν.3584/2007 , όπως ισχύει,  οι οποίοι θα διαθέτουν τα αναφερόμενα τυπικά προσόντα 
πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων «πρόσκαιρων», «εποχικών» και 
«περιοδικών» αναγκών των Δ/νσεων Οικονομικών & Διοικητικών, ως εξής: 
  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου  για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  έως και 
30/09/2021, για την κάλυψη των  επιτακτικών, κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (τμήμα Δημοτικών Προσόδων και 
Πόρων)                                                                                        

  δυο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2021  
έως και 31/08/2021 για την κάλυψη των  επιτακτικών , κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & 
τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)                         

   Η δαπάνη των αποδοχών των ανωτέρω ατόμων θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.6041.003 με το ποσό 
των 3.800,00 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 10.6054.001 με ποσό 964.56 € για 
εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την α.π.14031/26-07-2021 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                  
                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                  ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                      
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