
                          ΑΔΑ: ΩΘΑ4ΩΗ3-744 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αριθμ.πρωτ.:5491/24-03-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 4
ης

/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  30 

 

Θέμα : Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας για την 

αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 

3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου  covid-19. 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23
η
  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  11:30  συνεδρίασε  Εκτάκτως – δια περιφοράς-  η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  5417/20-03-2020 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» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 

του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του (άρθρο 10, παρ. 1). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. ήτοι:    

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν συμμετείχαν: -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5417/20-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 

4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 

και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),  

διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων  για την απρόσκοπτη και 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : για την 

Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας για την 

αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 206 του Ν. 

3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου  covid-19, ως κατωτέρω: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24  της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-3-2020 τεύχος Α΄) προκύπτουν τα  παρακάτω: 

 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, 
η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και 
της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις 
(4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με 
την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
ανάθεση συνεδρίασή του. 

Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 5406/20-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Ελέγχου Περιβάλλοντος, είναι άμεση η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και κατά την περίοδο αυτή. 

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες 

δυνατότητες που μας παρέχει η σημερινή δυσμενή οικονομική κατάσταση του Δήμου, κρίνεται 

αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

τετράμηνης (4) διάρκειας, ως ακολούθως: 

Ειδικότητα Αριθμός 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
(συνοδών απορριμματοφόρων / αποκομιδή απορριμμάτων) 

4 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  2 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ) 1 

Σύνολο 7 

 



    Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  
31.250,88 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  8.466,64 € και θα βαρύνει 
τους ΚΑ 20.6041 και Κ.Α 20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.   

     

Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη την ενημέρωση του Προέδρου της Ο.Ε. , τις διατάξεις  του άρθ. 72 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  από το άρθ. 3 παρ. 1 του Ν.4623/2019, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),  

 

Τοποθετήσεις μελών: 

Ο κ. Μ. Σελέκος  (τακτικό μέλος) της Ο.Ε.,  αφού δήλωσε την θετική του ψήφο, τόνισε ότι θεωρεί ότι έπρεπε να 

γίνουν περισσότερες προσλήψεις στην Δ/νση Καθαριότητας , με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες αυτή την περίοδο. 

 

Επί συμμετεχόντων 9 μελών σε σύνολο 9 ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης (4) 

διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρθ. 206 του Ν. 3584/2007, για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊου  covid-19, σύμφωνα με την 

Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, των κάτωθι ειδικοτήτων: 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
(συνοδών απορριμματοφόρων / αποκομιδή απορριμμάτων) 

4 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  2 

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ) 1 

Σύνολο 7 

  

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  31.250,88 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  8.466,64 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041 και Κ.Α 

20.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.   

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  23-03-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


