
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    3η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 13.01.2023 

                (Αριθ πρωτ.:2784/13.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 13η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 1518/09.01.2023 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 09.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ –003- 

        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το                

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, που αφορά τη 

διόρθωση της υπ’ αριθμ. 063/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον κλάδο ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργου και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς πρέπει να γίνει άμεσα η σχετική διόρθωση  

και η αποστολή της απόφασης στο ΑΣΕΠ προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη του 

προσωπικού. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2537/12.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Κατόπιν της έκδοσης από την υπηρεσία μας του σχεδίου προκήρυξης ΣΟΧ υπ’ αριθμ. 91042/09-12-

2022, το οποίο έχει σταλεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την σχετική 

έγκριση, ενημερωθήκαμε σήμερα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στην 

διατύπωση του αιτούμενου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
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διαδικασία και να εκδοθεί η προκήρυξη η οποία να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του Δήμου 

αναφορικά με τον χειρισμό των μηχανημάτων αυτών. 

 

Παρακαλούμε για την συζήτηση του θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως, καθώς επείγει 

εξαιρετική η σχετική διόρθωση  και η αποστολή της στο ΑΣΕΠ προκειμένου να εκδοθεί η προκήρυξη για 

την πρόσληψη του προσωπικού. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διόρθωση του συγκεκριμένου κλάδου και την 

διαμόρφωση του πίνακα των ζητούμενων θέσεων για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, όπως αναλυτικά εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 063/2022 σχετική απόφαση, ως κατωτέρω:  

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 15 

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Oχημάτων και Φορτηγών με 
άδεια Γ’ κατηγορίας 

  5 

3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  2 
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Παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018. 

Β. Εγκρίνει τη διόρθωση του συγκεκριμένου  κλάδου και τη διαμόρφωση του πίνακα των ζητούμενων 

θέσεων για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας     

8 μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά εγκρίθηκαν 

στην υπ’ αριθμ. 063/2022 σχετική απόφαση, ως κατωτέρω:  

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 15 

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Oχημάτων και Φορτηγών με 
άδεια Γ’ κατηγορίας 

  5 
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3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  2 

 ΣΥΝΟΛΟ 22 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 063/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      

ΑΔΑ: 6ΦΨΚΩΕΒ-82Κ


		2023-01-16T08:06:46+0200
	Athens




