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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΘΙΑΓΥΛ  

ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο 06-03-2023 κε  απιθμ. 7 

Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Πύξνπ- 

Δξκνύπνιεο 

ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ  78 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 

  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗO ΠΟΝ - ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ 

Ππλεδξίαζε ζήκεξα 06-03-2023, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18.00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γεκαξρείνπ (Ξιαηεία Κηανύιε, β' όξνθνο), ζε Κεηθηή Ραθηηθή Ππλεδξίαζε (άξζξν 78 ηνπ 

Λ.4954/09-07-2022 Ρεύρνο Α΄), κεηά από ηελ ππ΄ αξηζ. Ξξση. 4445/02-03-2023, πξόζθιεζε 

ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη 

ζύκθσλα κε  ηα αλαθεξόκελα: α) Πην άξζξν 78 ηνπ Λ. 4954/09-07-2022 ΡΔΣΝΠ Α΄) θαη β) 

Πηελ Θ..Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΞ. νηθ. 11991/24-02-2023 (ΡΔΣΝΠ Β’ , Αξ. Φύιινπ 1076), γηα ζπδήηεζε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν 

Ξξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ήηαλ: 

Ξαπόνηερ 21 

ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ, 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΘΙΔΝΛΗΘΖ (ΑΙΗΘΖ) 

ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ, ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ 

ΟΝΠΠΝΠ, ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΓΝΛΑΒΖΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΟΝΠΠΝΛΔΙΝΠ, 

ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ θαη ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ. 

Απόνηερ 6 

Πηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λόκηκα εθιήζεζαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ.: ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ, ΛΗΘΖΡΑΠ ΓΟΞΑΟΖΠ, ΒΔΛΔΓΗΘΡΝΠ 

ΠΝΚΞΗΡΠΖΠ θαη ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΦΙΖΠ 

Πηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξώλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Ληθόιανο Ιεηβαδάξαο.  

Ρν 2ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνεηάρζε όισλ ησλ άιισλ ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΘΔΚΑ 9ο: «Έγκπιζη ππόζληψηρ δέκα (10) αηόμων με ζύμβαζη επγαζίαρ Η.Γ.Ν.Σ. 2μηνηρ 
διάπκειαρ για ηην κάλςψη αναγκών ηηρ Γ/νζηρ Θαθαπιόηηηαρ ηος Γήμος» 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Η. Ξηηανύιεο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο εμήιζε ε Γεκ. Πύκβνπινο θα Θ. Καξαγθνύ.  

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

1.- Ρελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο :  

α) Ρν ππ΄αξ. πξση. 4312/01-03-2023 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Ξόξσλ ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο : «ΘΔΜΑ : Πξόζιεςε δέθα (10) 

αηόκσλ  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο έθαζηνο γηα ηελ θάιπςε 
θαηαπεηγνπζώλ, επηηαθηηθώλ, άκεζσλ, επνρηθώλ  αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη 
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/2007, 
όπσο ηζρύεη . 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 
ηνπ Ν.4325/2015 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (άξζξν 9 ηνπ Ν.4350/2015, ΦΔΚ 

102/η.Α’/26.08.2015) …«Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε 
ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ.» Λόγσ ηεο θύζεο ησλ αλαγθώλ ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλνληαη απηέο νη 
πξνζιήςεηο άιια θαη ηεο ζύληνκεο δηάξθεηάο ηνπο, έρνπλ ππαρζεί ζε έλα πην επέιηθην θαζεζηώο θαη γηα ην ιόγν 
απηό δελ ππάγνληαη  ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), όπσο ηζρύεη. Δπίζεο, ζύκθσλα κε 

:α) ηελ πεξηπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 
Ν.3812/2009 θαη ηζρύεη, νξίδεηαη όηη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν.2190/1994 ην πξνζσπηθό πνπ 
πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ΑΔΑ: 90ΩΝΩΗΟ-ΤΤΜ



Πει.- 2 – ηεο 78 ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ/2023 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο 
 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα 
κελώλ.  

β)ηελ πεξίπη. ηε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4765/2021 ε  νπνία αλαθέξεη όηη:  “Σν πξνζσπηθό πνπ 

πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα 
(12) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38. Παξάηαζε ή 

ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ 
ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. “ Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ 
πξνζιεπηέσλ ζην ΑΔΠ, θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε 
Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σν ΑΔΠ δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο 
πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ 
πην πάλσ δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4765/21.  

Η Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ην α.π. 1058/16-01-2023 έγγξαθό ηεο 
δήηεζε ηελ πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ αηόκσλ ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ θαη 
εηδηθόηεξα:  α) ηέζζεξα (4) άηνκα ην δηάζηεκα από 01/04/2023 έσο θαη 31/05/2023 θαη β)έμη (6) άηνκα ην 
δηάζηεκα από 01/06/2023 έσο θαη 31/07/2023 πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επείγνπζεο, αλειαζηηθέο, επνρηθέο, 
πξόζθαηξεο αλάγθεο  πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζύκθσλα κε ην έγγξαθό ηνπ : 

•ζηελ αλάγθε θαζαξηζκνύ ησλ παξαιηώλ, γηα ηνλ νπνίν άιισζηε ν Γήκνο καο έρεη ζπλάςεη ζρεηηθή 
πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ην Ληκεληθό Σακείνπ Γήκνπ ύξνπ, θαη ν νπνίνο δεκηνπξγεί θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο 

απαζρόιεζεο πνπ δελ κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα θαιπθζνύλ από ην κόληκν πξνζσπηθό καο ζηελ επνρηθή 
αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ αθνινύζσο απμάλεη ηηο 
αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ αζρνινύληαη κε ηελ απνθνκηδή  

•ηελ άζθεζε πιένλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο απνθνκηδήο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηνπο ππαιιήινπο ηνπο 
Γήκνπ καο θαη ηελ ζεκαληηθή επνρηθή αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πξνο απνθνκηδή πιηθνύ ιόγσ ηεο εληαηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη ηεο εζηίαζεο 0000778688  

•ζηελ αύμεζε ηεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, πνπ πξνθύπηεη από ην κεγάιν αξηζκό 

επηζθεπηώλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν  

•ζηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό γηα ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζεξηλό πξόγξακκα 
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ καο  

•ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ σθεινύκελσλ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ ζηεξεί από ηελ Τπεξεζία καο δέθα θαη πιένλ 

εξγαδνκέλνπο 

• ζηηο απμαλόκελεο επνρηθά αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο  πξνζηίζεηαη ε δηαξθήο ππνζηειέρσζε πνπ πξνθύπηεη από ην 

ζάλαην θαη ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ. 

Καζίζηαηαη, ζπλεπώο, ζαθέο, όηη όιεο νη παξαπάλσ επηπιένλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο, πνπ δεκηνπξγνύληαη επνρηθά, 
είλαη αλάγθεο αλειαζηηθνύ ραξαθηήξα θαη είλαη αδύλαηνλ λα θαιπθζνύλ από ην κόληκν πξνζσπηθό. 

Σόζν ε πξόζιεςε  όζν θαη ε απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηελ πξνεθηεζείζα εμαηξεηηθή δηαδηθαζία είλαη 
επίθαηξε θαη ζπλδέεηαη άκεζα, ιεηηνπξγηθά θαη ρξνληθά, κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ «πξόζθαηξσλ», «επνρηθώλ» θαη 
«πεξηνδηθώλ» ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο , γηα ηελ 
θάιπςε ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη ε απαζρόιεζε ηνπ αλαθεξόκελνπ πξνζσπηθνύ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ζαο όια ηα παξαπάλσ:  

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/28-06-2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα θαηάζηαζεο 
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο ηζρύνπλ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»]-Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ-Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε-Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3.Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο, ν νπνίνο δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 
1373/η.Β΄/24-04-2017, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη  ηζρύεη. 

4.Σν κε α.π.: ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/81/νηθ.13724/30-08-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Δηήζηνο 
Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ζύκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ  ή πξνζσπηθνύ σξηαίαο απνδεκίσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έηνπο 2023», ζύκθσλα κε ην νπνίν, ην 
πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/2007, εμαηξείηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ 
εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ  2023 θαη δελ απαηηείηαη έγθξηζε επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη. 

5.Σελ κε α.π. 4092/01-03-2023 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ ύπαξμε ησλ 
αλάινγσλ πηζηώζεσλ. 

6.Σηο επηηαθηηθέο, θαηεπείγνπζεο θαη άκεζεο επνρηθέο αλάγθεο ηεο Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη 
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ζύκθσλα κε ηελ απ: 1058/16-01-2023 ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Παξαθαινύκε όπσο ην ζώκα, εγθξίλεη ηελ πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ δίκελεο 
δηάξθεηαο έθαζηνο γηα ηελ θάιπςε θαηαπεηγνπζώλ, επηηαθηηθώλ,  άκεζσλ, επνρηθώλ  αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο 
Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ ύξνπ - Δξκνύπνιεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  
ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/2007, όπσο ηζρύεη, γηα ηε απνδνηηθόηεξε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, εηδηθόηεξα : 
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Πει.- 3 – ηεο 78 ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ/2023 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο 
 
α) ηέζζεξα (4) άηνκα γηα ην δηάζηεκα από 01/04/2023 έσο θαη 31/05/2023 

β) έμη (6) άηνκα γηα ην δηάζηεκα από 01/06/2023 έσο θαη 31/07/2023   

Η δαπάλε ησλ απνδνρώλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 20.6041 κε ην πνζό ησλ 21.532,00 € γηα 

ηαθηηθέο απνδνρέο θαη ηνλ ΚΑ 20.6054 κε πνζό 6.163,00€ γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
γηα ην έηνο 2023 ζύκθσλα κε ηελ απ:4092/01-03-2023 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ.» 

β) Ρελ κε αξ. πξση. 4092/01-03-2023 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 

γ) Ρν κε αξ. πξση. 1058/16-01-2023 έγγξαθό ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη 

Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο,  

2.- Ρε γελνκέλε δηαινγηθή ζπδήηεζε ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,  

3.- Ρελ πξόηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ όπσο ην Πώκα εγθξίλεη : α) Ρελ πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ, 

εηδηθόηεηαο Δ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΗΓΝΣ δίκελεο δηάξθεηαο έθαζηνο γηα ηελ 

θάιπςε θαηαπεηγνπζώλ, επηηαθηηθώλ,  άκεζσλ, επνρηθώλ  αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θαη εηδηθόηεξα : 

α) ηέζζεξα (4) άηνκα γηα ην δηάζηεκα από 01/04/2023 έσο θαη 31/05/2023 

β) έμη (6) άηνκα γηα ην δηάζηεκα από 01/06/2023 έσο θαη 31/07/2023   

β) Ρελ δαπάλε ησλ απνδνρώλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 20.6041 κε ην πνζό ησλ 

21.532,00 €, γηα ηαθηηθέο απνδνρέο θαη ηνλ ΘΑ 20.6054 κε πνζό 6.163,00€, γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2023, ζύκθσλα κε ηελ απ:4092/01-03-2023 βεβαίσζε ηεο 

Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ.   

4.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 93 έσο 102 ηνπ Λ. 3463/2006, όπσο ηζρύνπλ, β) ησλ άξζξσλ 

65,67, 69 θαη 94 ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο ηζρύνπλ, γ) ηνπ Λ. 4555/2018 δ) ηνπ Λ.4623/2019 θαη ε) 

ηνπ Λ.5013/2023. 

5.- Ρελ ζύκθσλε γλώκε ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ηελ πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ, εηδηθόηεηαο Δ Δξγαηώλ Θαζαξηόηεηαο,  

κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΗΓΝΣ δίκελεο δηάξθεηαο έθαζηνο γηα ηελ θάιπςε θαηαπεηγνπζώλ, επηηαθηηθώλ,  

άκεζσλ, επνρηθώλ  αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο 

Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θαη εηδηθόηεξα : 

α) ηέζζεπα (4) άηομα για ηο διάζηημα από 01/04/2023 έωρ και 31/05/2023 

β) έξι (6) άηομα για ηο διάζηημα από 01/06/2023 έωρ και 31/07/2023 

Β. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε ησλ απνδνρώλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 20.6041 κε ην 

πνζό ησλ 21.532,00 €, γηα ηαθηηθέο απνδνρέο θαη ηνλ ΘΑ 20.6054 κε πνζό 6.163,00€, γηα 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2023.   

Γ.  Πύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε εκεξώλ. 

 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ  Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

   

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ  ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 

 ΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ  

 ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ  

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ  

 ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ  

 ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ  

 ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ  

 ΘΙΔΝΛΗΘΖ (ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ  

 ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ  

 ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ  

 ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ  

 ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ  
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Πει.- 4 – ηεο 78 ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ/2023 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο 
 

 ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ  

 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ  

 ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ  

 ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ  

 ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ  

 ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ  

 ΛΗΘΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ  

 ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΟΝΠΠΝΛΔΙΝΠ  

 ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ  

 Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

 

Ν Ξπόεδπορ ηος Γ. Π.  

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ 
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