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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία    17  / 6 /2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                              Αριθ. Απόφ.: 268 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Αριθ. Πρωτ.: 17809 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                  

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 206 Ν. 3584/2007 και 14 παρ. 2 περ. κ  του Ν. 2190/94, όπως 

συµπληρώθηκε και ισχύει, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) µηνών. 

3.  Την 126/6-4-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την 
οποία εγκρίνεται η πρόσληψη οµαδαρχών και κοινοταρχών για την ∆ηµοτική 
Κατασκήνωση για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) µήνες,  η οποία εγκρίθηκε από τον 
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε αρ. πρωτ. 28827/15780/21-4-
2015 

4. Την µε αρ. πρωτ. 12728/14-5-2015 Ανακοίνωση του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας για την 
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, στην οποία αναφερόταν η προθεσµία υποβολής 
των αιτήσεων και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η οποία τοιχοκολλήθηκε στον 
συνηθισµένο τόπο δηµοσίευσης του ∆ήµου. 

5. Το µε αρ. πρωτ. 12/6/2015 Πρακτικό Επιτροπής µε τον πίνακα κατάταξης των 
επιτυχόντων για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατασκηνωτικές περιόδους. 

6. Την υπ΄ αριθ. 263/17353/15-6-2015 (Α∆Α ΨΚ∆7ΩΚΥ-34Ν) απόφασή µας, µε την οποία 
έγινε η πρόσληψη για τους οµαδάρχες & του κοινοτάρχες σύµφωνα µε το ανωτέρω 
πρακτικό. 

7. Το από 17779/17-6-2015  έγγραφο της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας µε το οποίο 
απέστειλαν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του από 12/6/2015 Πρακτικού µε τον πίνακα κατάταξης 
των επιτυχόντων για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ κατασκηνωτικές περιόδους στο οποίο εκ 
παραδροµής ο ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έχει επιλεγεί ως Κοινοτάρχης Γ΄ 
περιόδου  άντι του ορθού ως Οµαδάρχης Γ΄ περιόδου και ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έχει επιλεγεί ως Οµαδάρχης Γ΄ περιόδου  άντι του ορθού 
ως Κοινοτάρχης Γ΄ περιόδου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 Τροποποιούµε την υπ΄ αριθ. 263/17353/15-6-2015 (Α∆Α ΨΚ∆7ΩΚΥ-34Ν)  
προηγούµενη απόφασή µας σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 17779/17-6-2015  έγγραφο της ∆/νσης 
Κοινωνικής Μέριµνας και προσλαµβάνουµε τον ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΦΟΙΒΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ως Οµαδάρχη  Γ΄  Περιόδου και τον ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως 
Κοινοτάρχη Γ΄ Περιόδου. 
  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθ. 263/17353/15-6-2015 (Α∆Α ΨΚ∆7ΩΚΥ-34Ν) 
απόφασή µας. 
                                                                                               
Εσωτ. ∆ιανοµή:                                                                                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Γενικός Γραµµατέας   
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου                                            ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
4. ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας 

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων 
 

 
 
                                                                                                   
 


