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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 26
Θέμα : Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020.
Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30 συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 4786/10-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς:

Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος
(τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 4786/10-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 4555/2018, ως
κατεπείγουσα διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : 1) άμεση ανάγκη κατάρτισης της 1η αναμόρφωσης
του Προϋπολογισμού Έτους 2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες και η πρόβλεψη πρόσληψης
έκτακτου προσωπικού έτους 2020 και β) λόγω ύπαρξης αποκλειστικών χρονικών προθεσμιών ( αρίθμ.
15701/4108/21-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγοντα και δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Με την Αριθ. Πρωτ. 11072/18-2-2020 (AΔΑ:Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το
αρίθμ. 15701/4108/21-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε
να προβούμε στον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020.
Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού
χαρακτήρα), είναι απαραίτητη η έγκριση προσλήψεων, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/07, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄). Ειδικά το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως
ισχύει.
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β΄/2019) και
ισχύει, έχουν προβλεφθεί πενήντα (50) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 4770/10-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου
Περιβάλλοντος, είναι επιτακτική η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της
υπηρεσίας για τους λόγους που σχετίζονται με:
Τις αυξημένες ανάγκες στην αποκομιδή των απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων ανακυκλώσιμων
υλικών κλπ.
Την ξεχωριστή αποκομιδή με ίδια μέσα των Α.Ε.Κ.Κ. (μπάζα) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
μας και στη μεταφορά τους σε πιστοποιημένο σύστημα ανακύκλωσής τους
Την υποχρεωτικώς διαχωρισμένη διαλογή και μεταφορά των οργανικών υλικών - κλαδέματος πρασίνου
(δημοτικού και ιδιωτικού) προς κομποστοποίηση στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Tην εκκίνηση πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης βιοαπόβλητων στην περιοχή του Δαφνίου
Tη θέση σε λειτουργία του νέου αυτοκινήτου – πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων
Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω ανάγκες, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της
υπηρεσίας και κυρίως να προστατευθεί η δημόσια υγεία, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας,
συνολικά:
1.
2.

ΕΞΙ (6) Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδών απορριμματοφόρων/αποκομιδή απορριμμάτων)
ΟΚΤΩ (8) Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των 126.351,36 € πλέον
εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 34.231,86 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041 και Κ.Α
20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2021), σε περίπτωση που η
σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2020.
Το κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη.
Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 3 παρ. 1 του Ν.4623/2019, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μ. Σελέκος (τακτικό μέλος) της Ο.Ε., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
Επί παρευρισκομένων 6 μελών σε σύνολο 6 ψηφισάντων (5) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά, συνεπώς η Οικονομική
Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
οκτάμηνης (8) διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, των κάτωθι
ειδικοτήτων:
1.
2.

ΕΞΙ (6) Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
απορριμμάτων)
ΟΚΤΩ (8) Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

(συνοδών

απορριμματοφόρων/αποκομιδή

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των 126.351,36 € πλέον
εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 34.231,86 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041 και Κ.Α
20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2021), σε περίπτωση που η σύμβαση
λήξει μετά την 31η-12-2020.
Ο Προϋπολογισμός του οικον. έτους 2020, ψηφίστηκε με την αριθμ 299/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:137874/349216/07-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
Το κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 12-03-2020
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