
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ιθάκη    17-6-2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                Αρ. Πρωτ.    3185  

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
                                                            

 

                                       

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ  219/2020 

 

          ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση ΙΔΟΧ»  
 

            Ο Δήμαρχος Ιθάκης 
                                                    έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις  

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και  
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν.  
4440/2016 (ΦΕΚ224 Α). 

3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ  
87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) 
6. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει. 
7. Την υπ’ αριθμ. Α.Π. οικ. 16266/6-3-2020 απόφαση έγκρισης του 

Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Ιθάκης η 
σύναψη τριών (3) συμβάσεων προσωπικού , με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 
για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

8. Το υπ’ αριθμ. 16318/6-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού 
χαρακτήρα».   

9. Την υπ’ αριθμ. 17/27-2-2020 απόφαση Δ.Σ. της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ιθάκης.  

10. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ιθάκης αριθ. 13674/9688 (ΦΕΚ 163 Β/30-1-2013  
11. Την με αριθ. ΣΟΧ 1/2020 με αριθ. πρωτ. 1353/12-3-2020 ανακοίνωση 

πρόσληψης,  περίληψη της οποίας  δημοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Ιθάκης  και στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.  

12. Tο με αριθ. πρωτ. 5407/2020/1/2020 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ. 
13. Tις αιτήσεις των υποψήφιων με τα συναπτόμενα δικαιολογητικά τους. 
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14. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης οικ. Έτους 2020  στον οποίο 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις για την μισθοδοσία του 
προσωπικού. 

15. Το από  16-6-2020 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής  με το οποίο 
συντάσσονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη των  

 Παναγόπουλου Δημήτριου του Χρήστου ΔΕ Οδηγών 

 Μπανιώτη Σπυρογιάννη του Δημητρίου ΥΕ Εργατών 
Αποκομιδής Απορριμμάτων 

 Μαρούλη Γεράσιμου του Διονυσίου ΥΕ Εργατών 
Αποκομιδής Απορριμμάτων. 

2. Η πρόσληψη   θα γίνει  για την κάλυψη  αναγκών της Υπηρεσίας  
Καθαριότητας  με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου   

      χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών η οποία θα  αρχίζει από την 
      επομένη της υπογραφής της. 
 
3. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η σύμβαση  

 λύνεται αυτοδίκαια και ο ανωτέρω συμβαλλόμενος θα αποχωρήσει 
από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και 
χωρίς καμία διατύπωση από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

4. Η αποζημίωση των ανωτέρω θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του  
      Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 [176/Α΄] (ΦΕΚ 176 τ.Α΄)  
      <Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των  

      Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και  

      δεύτερου βαθμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)  

      και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 

      Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές  

      διατάξεις. > 

 
                                                     Ο Δήμαρχος 
   

 

                                                                                                                
                                                      Διονύσιος Γερ. Στανίτσας 
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