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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
13Η Συνεδρίαση  27-04-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 82/2021 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πρόσληψη οκτώ 

(8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την 
ΣΟΧ 1/2021 
 
Πρακτικό της με αριθμό 13ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6194/23-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 
10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
                           
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  
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6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                    
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6178/23-04-2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου, η οποία 
έχει  ως εξής : 

 
 

Με την απόφαση 71/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας αποφασίστηκε η 

πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  για την 

κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών 

- Η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

εγκρίθηκε  από το ΑΣΕΠ ως Ανακοίνωση προσλήψεων ΣΟΧ.1/2010 του Δήμου Καισαριανής 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατέθηκαν στο διάστημα 1/4/2021 έως 10/4/2021. 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας 

πρέπει να  ολοκληρωθεί εντός (20) είκοσι ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων . 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

επιλογής των προσληφθέντων απαιτείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής 

εκτάκτου προσωπικού που ως έργο της θα έχει τον έλεγχο των αιτήσεων και την κατάρτιση 

των πινάκων επιτυχόντων και αποκλεισθέντων υποψηφίων της ΣΟΧ.1/2021 ανακοίνωσης 

πρόσληψης πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 

Καισαριανής διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνοδευόμενη από σχετικό πρακτικό. 

Σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 21 Ν. 3584/2007) ένας εκ των μελών 

(πρόεδρος) είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι άλλοι 2 υπηρεσιακοί παράγοντες 

που κατέχουν θέση ευθύνης. 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται ο Τσιροζίδης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της 

τριμελούς επιτροπής επιλογής εκτάκτου προσωπικού της ΣΟΧ.1/2021 ανακοίνωσης και οι 

υπάλληλοι: 

1. Βασιλική Κωνσταντοπούλου κλάδου ΠΕ4 Αρχιτ/νων, προιστ/νη της Δ/νσης ΤΥ & 

περιβάλλοντος 

2. Ζηνοβία Πορίχη κλάδου ΔΕ Διοικητικού, προιστ/νη τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οO ψιν:   
 

• Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

• Την με αριθμό 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

• Το άρθρο 21 του Ν. 3584/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής έκτακτου προσωπικού για την πρόσληψη 
οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για 
την ΣΟΧ 1/2021 αποτελούμενης εκ των  
1. Τσιροζίδη Ιωάννη - Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ως Πρόεδρο 
της επιτροπής και τους υπαλλήλους: 
2. Βασιλική Κωνσταντοπούλου κλάδου ΠΕ4 Αρχιτ/νων, προιστ/νη της Δ/νσης Τ.Υ. & 

περιβάλλοντος 

3. Ζηνοβία Πορίχη κλάδου ΔΕ Διοικητικού, προιστ/νη τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 

                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                 

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       27/04/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                     

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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