
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π. Φάληρο,  24/01/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
2η  Έκτακτη Συνεδρίαση  19 Ιανουαρίου 2022 

Ήμερα Τετάρτη & ώρα 13:30 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 1454 /18.01.2022 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Εκλογή μεταξύ των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής του 

Αντιπροέδρου αυτής, κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ.11 άρθρο 74 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και 

από την παρ.1 του άρθρου 2 του 

Ν.4623/19. 

9 

Εκλογή μεταξύ των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής του 

Αντιπροέδρου αυτής, κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ.11 άρθρο 74 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την 

παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19. 

2.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους στα πλαίσια του 

προγραμματισμού προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού για το έτος 

2022. 

10 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

στα πλαίσια του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για 

το έτος 2022. 

3.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 

τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων 

ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με 

κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στα 

πλαίσια του προγραμματισμού 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

για το έτος 2022. 

11 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 

τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων 

ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με κάλυψη 

της δαπάνης από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους στα πλαίσια του 

προγραμματισμού προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022. 

4.  

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 

προσωπικού πλήρους ή/και μερικής 

απασχόλησης για τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για το διδακτικό 

έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 

4821/2021. 

12 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 

προσωπικού πλήρους ή/και μερικής 

απασχόλησης για τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 

του ν. 4821/2021. 

             



 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


