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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 17
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 10/13-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια πεπιθοπάρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, (ζηε ζέζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ 

κέινπο). 

…………………………………………...………………………………………………….. 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

θαηεπείγνλ ζέκα, «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 Γήκνπ  

Παηξέσλ (ινηπέο αληηθαηαβνιέο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 3554/16-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3547/16-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο (Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ  θ. 

Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄ Έρνληαο ππ' όςε:- Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί «Πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ Πξνζσπηθνύ έηνπο 

2020 ζηνπο ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνύ».- Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ησλ Γήκσλ.- Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.3584/07, πεξί ηεο 

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, 

ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα 

(12) κελώλ, εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο  β) ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, όπσο ηζρύεη γ) ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 δ) ηεο 

παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ 

Ν. 4325/2015 ε) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4071/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 

4325/2015 - Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4483/2017, πεξί εμαίξεζεο από ηελ έγθξηζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 ησλ αηηεκάησλ γηα θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ από 

ινηπέο αληηθαηαβνιέο.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 

κε ηα Π.Γ. 347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) & 146/07 (185 Α), θαζώο θαη κε ηνπο 

Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α).- Σελ βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ ζηνπο  ζρεηηθνύο θσδηθνύο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ηνπ έηνπο 2020. - Σνλ Ο.Δ.Τ.  ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12). - Δ Ι  Η Γ 

Ο Τ Μ Α  Σ Δ - ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξόλνπ όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ – πεξηνδηθώλ θαη πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ Κνηκεηεξίσλ. -   Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη απμεκέλεο επνρηθέο – πεξηνδηθέο 

θαη πξόζθαηξεο αλάγθεο ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ Γήκνπ Παηξέσλ, ηόζν  γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ, όζν θαη γηα ηελ θάιπςε θαλνληθώλ αδεηώλ ηνπ κόληκνπ 

ΑΔΑ: ΩΩΧΜΩΞΙ-ΚΦΞ



πξνζσπηθνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ΙΓΑΥ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, ε πξόζιεςε ζπλνιηθά είθνζη ελόο 

(21) αηόκσλ γηα ηηο θάησζη αλαθεξόκελεο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα 

ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν.- Δπίζεο αλαιπηηθόηεξα  δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

- Α) Ο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη δύν(2) Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα θαη ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ- 

εμαηηίαο ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη αλαζηνιήο πξνζιήςεσλ, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

πξόζιεςεο εηδηθνύ πξνζσπηθνύ [ΤΔ Δξγάηεο Κνηκεηεξίσλ(Σαθήο – Δθηαθήο)] .- Δπίζεο ε 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ππεύζπλε  γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη κεηαθνξά ησλ 

απνξξηκκάησλ(ζηεθάληα, κπάδα θιπ),  εππξέπεηα θαη δηαθόζκεζε ησλ ρώξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ 

θαζώο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη ε 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο  ΓΔ Οδεγώλ & ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο Κνηκεηεξίσλ.-Β) 

Κάιπςε αδεηώλ θαη ζπληαμηνδνηήζεηο πξνζσπηθνύ, κόληκνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ Ανξίζηνπ 

Υξόλνπ. - αο γλσξίδνπκε όηη ε Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ 

αλαθεξόκελεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαζώο θαη πνιιέο άιιεο κηθξόηεξεο ζεκαζίαο, θαζώο επίζεο θαη 

ην γεγνλόο όηη ηθαλόο αξηζκόο ππαιιήισλ καο ζπληαμηνδνηήζεθε θαηά ην έηε 2018-2019, ε 

ππεξεζία καο αλαγθάζζεθε λα πεξηθόςεη θαλνληθέο άδεηεο ππαιιήισλ καο, νη νπνίεο εθθξεκνύλ 

θαη πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ εληόο ηνπ 2020.- Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα αληηκεησπηζζνύλ νη 

απμεκέλεο επνρηθέο – πεξηνδηθέο θαη πξόζθαηξεο αλάγθεο Κνηκεηεξίσλ ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ 

Γήκνπ Παηξέσλ,  θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό καο, ε πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθά είθνζη ελόο (21) αηόκσλ γηα ηηο θάησζη αλαθεξόκελεο, 

θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηα, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή 

πεξίνδν:-  

Α/Α Ειδικόηηηα Τσπικά Προζόνηα Αριθμός 
Χρονική 
διάρκεια 

1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑ) 

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
1 

 
8 μήνες 

2 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 
(ΣΑΦΗ-ΕΚΣΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ) 

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
10 

 
8 μήνες 

3 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ  

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
10 

 
8 μήνες 

Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (21 άηνκα) γηα ην Σκήκα 

Κνηκεηεξίσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  & Πξαζίλνπ  ππνινγίδεηαη ζε 175.824,00 € 

θαη ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α 45-6041.00000, κε ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2019-

2020» & ζε 46.267,93  € θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α 45-6054.00001, κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ  ΙΓΟΥ 2019-2020» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.- Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε καδί κε ηα 

ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ. Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί 

«Ππογπαμμαηιζμού πποζλήτευν έκηακηος Πποζυπικού έηοςρ 2020 ζηοςρ ΟΣΑ 

α΄& β΄ βαθμού». 
2. Σν Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3 – αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

ΑΔΑ: ΩΩΧΜΩΞΙ-ΚΦΞ



3. Σν άξζξν 3 ηος Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ησλ 

Γήκσλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 205 ηος Ν.3584/07, πεξί ηεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ 

νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα 

δώδεθα (12) κελώλ, εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο  β) ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, όπσο ηζρύεη γ) ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 

49 ηνπ λ. 3943/2011 δ) ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν. 4325/2015 ε) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.4071/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4325/2015  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4483/2017, πεξί εμαίξεζεο από ηελ έγθξηζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 ησλ αηηεκάησλ γηα θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ΙΓΟΥ από ινηπέο αληηθαηαβνιέο. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηα Π.Γ. 

347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) & 146/07 (185 Α), θαζώο θαη κε ηνπο 

Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 

8. Σελ βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί ύπαξμεο 

πηζηώζεσλ ζηνπο  ζρεηηθνύο θσδηθνύο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ 

έηνπο 2020.  

9. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12). 

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

 

Α)  Ο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη δύν (2) Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα θαη ιόγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνύ, εμαηηίαο ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη αλαζηνιήο πξνζιήςεσλ, θξίλεηαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε πξόζιεςεο εηδηθνύ πξνζσπηθνύ [ΤΔ Δξγάηεο Κνηκεηεξίσλ (Σαθήο – Δθηαθήο)] 

. Η αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη κεηαθνξά 

ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεθάληα, κπάδα θιπ), εππξέπεηα θαη δηαθόζκεζε ησλ ρώξσλ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ θαζώο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. Χο εθ ηνύηνπ 

απαηηείηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγώλ & ΤΔ Δξγαηώλ 

Καζαξηόηεηαο Κνηκεηεξίσλ. 

 

Β)  Κάλςτη αδειών και ζςνηαξιοδοηήζειρ πποζυπικού, μόνιμος και ιδιυηικού 

δικαίος Αοπίζηος Υπόνος.  

 Η Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο έθηαθηεο 

αλάγθεο, θαζώο θαη πνιιέο άιιεο κηθξόηεξεο ζεκαζίαο, θαζώο επίζεο θαη ην γεγνλόο όηη 

ηθαλόο αξηζκόο ππαιιήισλ ζπληαμηνδνηήζεθε θαηά ην έηε 2018-2019, αλαγθάζζεθε λα 

πεξηθόςεη θαλνληθέο άδεηεο ππαιιήισλ, νη νπνίεο εθθξεκνύλ θαη πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ 

εληόο ηνπ 2020. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνύλ νη απμεκέλεο εποσικέρ – πεπιοδικέρ και ππόζκαιπερ ανάγκερ 

Κοιμηηηπίυν ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ Γήκνπ Παηξέσλ,  ηόζν γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ Κνηκεηεξίσλ, όζν θαη γηα ηελ θάιπςε θαλνληθώλ αδεηώλ ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ΙΓΑΥ,  
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η Οικονομική Δπιηποπή εγκπίνει ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

ζπλνιηθά είκοζι ενόρ (21) αηόμυν γηα ηηο θάησζη αλαθεξόκελεο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, 

εηδηθόηεηα, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν: 

Α/Α Ειδικόηηηα Τσπικά Προζόνηα Αριθμός 
Χρονική 
διάρκεια 

1 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑ) 

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
1 

 
8 μήνες 

2 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 
(ΣΑΦΗ-ΕΚΣΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ) 

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
10 

 
8 μήνες 

3 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ  

Σα προβλεπόμενα από τα Π.Δ 50/01, Π.Δ. 
347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 
(115 Α) & 146/07 (185 Α), καθώς και με 

τοσς Ν. 4115/13 (24 Α) & 4148/13 (99 Α). 
 

 
10 

 
8 μήνες 

 
 

Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (21 άηομα) 

γηα ην Σκήκα Κνηκεηεξίσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ  

ππνινγίδεηαη ζε 175.824,00 € θαη ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α 45-6041.00000, κε ηίηιν «Σαθηηθέο 

Απνδνρέο εθηάθησλ ΙΓΟΥ 2019-2020» & ζε 46.267,93  € θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α 45-

6054.00001, κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ  ΙΓΟΥ 2019-2020» 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

 

Η παξνύζα ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε καδί κε ηα ινηπά 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηνύκελσλ πξνζιήςεσλ. 

 
 

 

                  Ο Ππόεδπορ                                    Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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