
                       ΑΔΑ: ΨΣΓΓΩΗ3-ΙΞΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριθμ. πρωτ.:  9634/12-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 6
ης

/2020 Έκτακτης  - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  70 

 

Θέμα:   Σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19). 

 

    Σήμερα την 12
η
  του μήνα  Ιουνίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις 11:00 

και  ώρα λήξης στις 13:00,  συνήλθε σε έκτακτη -  δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  9444/10-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του  άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης Ι», β) τις  υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων 

των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] και την 40/20930/31.03.2020 [(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)]  

Εγκύκλιους  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα  οκτώ  (8) 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. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν συμμετείχαν:   Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

 

 

 

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

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

 



 

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3
ο
   θέμα της ημερήσιας,   κατόπιν  

της  από 09-06-2020 εισήγησης  της  Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού& Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

    Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 

τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'), όπως 

τροποποιήθηκε από τις περιπτ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 

83/10.04.2020 τεύχος Α'):  

" 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. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους 

χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην 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), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 

του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).»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. Για το προσωπικό της 

παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)." 

    Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 167/05-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών,  είναι άμεση η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές, κατά την περίοδο αυτή. 

    Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σαράντα (40) ημερών, αρχής γενομένης από 01-07-2020,  ως 

ακολούθως: 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Κολύμβησης & Γνώση 

Ναυαγοσωστικής 

2 

 

    Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  3.625,44 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  848,14 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6041 και Κ.Α 

15.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.   

 

 

    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 σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων  οκτώ  (8)  μελών  η 

Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

   Εγκρίνει  τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας σαράντα 

(40) ημερών, αρχής γενομένης από 01-07-2020, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών λόγω κορωνοϊού COVID-19, ώστε να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 

έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές, κατά την περίοδο αυτή, ως εξής: 

 

 

 

 



 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Κολύμβησης & Γνώση 

Ναυαγοσωστικής 

2 

 

    Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  3.625,44 € πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  848,14 € και θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6041 και Κ.Α 

15.6054.0001 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.   

 

 
                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι   12-06-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


