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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 

Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  3 / 24.1.2022 

 

 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο:  5 / 2022 
 

 

 
ΘΕΜΑ:  Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ κε ζρέζε ΙΔΟΥ ή ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  

             γηα ην έηνο 2022 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4829/2021.  

               

 

 

     ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 14.00 , ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 486/24.1.2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζύκθσλα κε ηε  κε αξηζκ. 643/24-

9-2021 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ :ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

επηά  (7) κειώλ  , ήηνη: 

 
                 Παξόληα κέιε                                               Απόληα κέιε 

        Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο                                 

        Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                            

        Κνξσλίδεο Παύινο  

        Σνξνπλίδεο Ισάλλεο 

        Ιληδέο Νηθόιανο 

        Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 

        Κνζκίδεο Παλαγηώηεο (αλαπιεξσκαηηθόο Γήκνπ Ισάλλε)               

 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Καινπνύινπ Δπαγγειία, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

 

     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο . 

Σν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Ιαθσβίδεο Ιάθσβνο, Γεληθόο 

Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θαη αλέγλσζε ηελ εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο , ε νπνία 

απηνηειώο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο : 

ΘΕΜΑ: Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2022 θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4829/2021 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αξηζ.95989/26-12-2021, εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαινύκαζηε λα 

ππνβάινπκε αίηεκα γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ(ΙΓΟΥ) γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ καο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4821. 

ΑΔΑ: ΨΚΥ1Ω1Υ-ΘΞΔ
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Αμηνινγώληαο ηηο αλάγθεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο εηζεγνύκαζηε: 

Α. Σελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΔΙΓΟ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΧΡΧΝ 

ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΛΗΡΗ 

ΑΣΟΜΑ 7 

  ΣΙ 7 ΘΔΔΙ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ  

ΚΑΙ Η 1 ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΓΙΔΚ Γ/ΣΡΟΤ 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΑΣΟΜΑ 8 

5 ΧΡΔ   

ΜΔΡΙΚΗ 

ΑΣΟΜΑ 10 

3ΧΡΔ   

 

Β. Σν αίηεκα λα ζπλνδεύεηαη  από βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο, όηη νη αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

έηνπο 2022 θαη επόκελνπ έηνπο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

 

Μεηά από ηα παξαπάλσ ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα 

απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε κε αξηζκ. Πξση: 429/22-1-2022 βεβαίσζε ηεο Πξ/λεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  

 
Απνθαζίδεη  νκόθσλα 

1.  Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

ΔΙΓΟ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΧΡΧΝ 

ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΠΛΗΡΗ 

ΑΣΟΜΑ 7 

  ΣΙ 7 ΘΔΔΙ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ  

ΚΑΙ Η 1 ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΓΙΔΚ Γ/ΣΡΟΤ 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΑΣΟΜΑ 8 

5 ΧΡΔ   

ΜΔΡΙΚΗ 

ΑΣΟΜΑ 10 

3ΧΡΔ   

              

2. Οξίδεη όπσο      νη αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

έηνπο 2022 θαη ηνπ επόκελνπ έηνπο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη 

ζύκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Πξση: 429/22-1-2022 βεβαίσζε ηεο Πξ/λεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ  

ΑΔΑ: ΨΚΥ1Ω1Υ-ΘΞΔ
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  Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  5/2022.  

  Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

    Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο                                   Σα κέιε 

                              (ππνγξαθή)                      (ππνγξαθέο)  

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 
Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο  

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΥ1Ω1Υ-ΘΞΔ
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