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Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2020 Τακτική --δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  64 

 

Θέμα:  Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου 

τετράμηνης (4) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 

μας.    

 

 Σήμερα την 28η  του μήνα  Μαΐου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και  
ώρα λήξης στις 11:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.:  8126/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  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» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [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]. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, 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) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: Έγκριση Πρακτικού 

αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου». 

ΑΔΑ: ΩΔ6ΒΩΗ3-9ΤΤ



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη  (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο  θέματα της ΗΔ  σε 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο, 7ο & 8ο  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 5
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας,   

κατόπιν  της  από 19-05-2020 εισήγησης  της  Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού& Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 206 του ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α’/2015) επιτρέπεται η πρόσληψη, από τους Ο.Τ.Α., προσωπικού 

οποιασδήποτε ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην 

πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) 

μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

 

    Με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018  (ΦΕΚ 102/Α΄/2018), αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α'143) ως εξής: 

 

«Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις 

γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

    Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει  τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους 

τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ 

διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί 

ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 

15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το παραπάνω προσωπικό.  

    Η  πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 

(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 

    Ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι ο μεγαλύτερος ως προς την έκτασή του στη Δυτική Αττική. Περιλαμβάνει συνολικά 

22.655 στρέμματα. Εκτός του μεγάλου αστικού πρασίνου διαθέτει τεράστιες εκτάσεις περιαστικού πρασίνου (περίπου 

18.000 στρέμματα), που εκτείνονται στο Ποικίλο όρος, το όρος Αιγάλεω αλλά και στη περιοχή του Δαφνίου, οι 

οποίες αποτελούν υπερτοπικό πόλο  πρασίνου και αναψυχής για ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. 

 

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατόπιν του υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 7774/15-05-2020 εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας & 

Ελέγχου Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη και την δυσμενή οικονομική συγκυρία, κρίνεται αναγκαία η 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης (4) διάρκειας, 
οι οποίοι και θα απασχοληθούν με τον καθαρισμό και την αποψίλωση των επικίνδυνων σημείων του 
περιαστικού πρασίνου και του πρασίνου που εκτείνεται εντός του αστικού ιστού της πόλης και γενικότερα με 
εργασίες που σχετίζονται με την πρόληψη πυρκαγιών, ως ακολούθως: 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ  (κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και ηλεκτρονικού 

ταχογράφου) 

2 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

ΑΔΑ: ΩΔ6ΒΩΗ3-9ΤΤ



Η δαπάνη για την αμοιβή τους θα ανέλθει, στο ποσό των 38.689,92 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς, η οποία θα 

ανέλθει στο ποσό των 9.271,70 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6041  &  35.6054, του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικον. έτους 2020. 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ .Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη 

Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα &  Απόστολος Θεοφίλης  υπέρ του θέματος. 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε κατά σημειώνοντας ότι δεν επαρκεί ο αριθμός 

των δέκα (10) ατόμων αλλά να προσληφθούν συνολικά τριάντα (30) άτομα (27 φύλακες πυρασφάλειας  και 3 οδηγοί) για 

να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισε 

κατά σημειώνοντας ότι θα καταθέσει πρόταση  στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την πρόσληψη εναλλακτικά 

τριάντα (30) πυροφυλάκων ζητώντας δημιουργία σχετικών κωδικών.   

 

Η  Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών,  τις 

διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και  το άρθρο 

14 παρ. 1 του Ν.4625/10 και  συνεπώς [επί συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ,  

(2) κατά] 

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας 

δεν υπερβαίνει τους τέσσερις  (4) μήνες, για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των επικίνδυνων σημείων του 

περιαστικού πρασίνου και του πρασίνου που εκτείνεται εντός του αστικού ιστού της πόλης και γενικότερα με εργασίες 

που σχετίζονται με την πρόληψη πυρκαγιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 206 του ν. 3584/07, όπως 

αντικαταστάθηκαν  με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) και συμπληρώθηκαν 

με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α’/2015) και ισχύουν, ως κατωτέρω:  

 

Ειδικότητα Αριθμός 

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ  (κατόχων διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και ηλεκτρονικού 
ταχογράφου) 

2 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

Η δαπάνη για την αμοιβή τους θα ανέλθει, στο ποσό των 38.689,92 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς, η οποία θα ανέλθει 

στο ποσό των 9.271,70 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6041  &  35.6054, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2020. 

 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υλοποίηση της απόφασης και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-05-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΔ6ΒΩΗ3-9ΤΤ
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