
                              ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 222 

Θέμα:   Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω διεύρυνσης 

των αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002681, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020. 

 
Σήμερα την 30η  του μήνα  Νοεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00 
και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.: 21980/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  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» β)  

την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το 

άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με 

θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία 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»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) 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. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

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

συμμετείχαν (7) 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: 1) . Έγκριση υποβολής πρότασης 

με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Χαϊδαρίου», προς το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7970/16-11-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020), στον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020. 

-Μετά από πρόταση του  Προέδρου αποσύρεται  το 10
ο 
 θέμα της ημερησίας διάταξης. 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την 

ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 15
ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 14
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

κατόπιν της  από 23.11.2020 εισήγησης της Δ/νσης  Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, προτείνοντας την  

έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

         Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4144/28-12-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης 

“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5002681 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 

– 2020”». 

2. Την υπ’ αριθμ. 8/23-1-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου με θέμα: «Αποδοχή 

Απόφασης Ένταξης, κτλ» σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας αποδέχτηκε τους όρους ένταξης-υλοποίησης 

της ως άνω συγχρηματοδοτούμενης Πράξης. 

3. Την υπ' αριθ. 26/20-2-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, με θέμα: 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της 

Πράξης «Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Χαϊδαρίου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002681, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-

2020». 

4. Την υπ’ αριθμ. 18767/6628/3-4-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος 

νομιμότητας της υπ΄ αριθμ, 26/2017 Απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου». 

5. Τις με αριθμ. πρωτ. 31769/06-11-2017 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΩΓ8ΩΗ3-ΒΞΕ) και 10076/21-05-2018 

(ΑΔΑ: 65Β7ΩΗ3-ΒΡΔ) Αποφάσεις Δημάρχου (περίληψη των οποίων δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 153/Γ’/16-02-2018 

και ΦΕΚ 747/Γ΄/29-06-2018), με τις οποίες προσλήφθηκαν τρία (3) άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Δομή Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου, με δυνατότητα ανανέωσης η 

παράτασης, έως τη λήξη του προγράμματος  

6. Την αριθμ. πρωτ. 22080/06-11-2018  (ΑΔΑ:640ΡΩΗ3-ΥΕΔ) Απόφαση Δημάρχου περίληψη της οποίας 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1488/Γ΄/17-12-2018, την αριθμ. πρωτ. 25355/06-11-2019  (ΑΔΑ:ΩΓΝΥΩΗ3-ΤΣΓ) 

Απόφαση Δημάρχου περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26/Γ΄/20-01-2020, καθώς και την αρίθμ. 

20713/6-11-2020 Απόφαση Δημάρχου, με τις οποίες ανανεώθηκαν οι τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου για το παραπάνω πρόγραμμα.   

7. Το υπ’ αριθμ. 366/01-11-2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. 

Αλληλεγγύης με θέμα: «Ανάγκη διεύρυνσης Κέντρων Κοινότητας και στελέχωσης τους με επιπλέον 

προσωπικό προς επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης». 

8. Το υπ’ αριθμ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων 

ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης με θέμα: «Παράταση λειτουργίας Δομών και διεύρυνση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ». 

9. Την υπ’ αριθμ. Δ14/15834/237/19-4-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 1344/τ.Β’/19-4-2019). 

10. Το υπ’ αριθμ. 2583/6-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Κέντρα 

Κοινότητας» 

11. Την υπ’ αριθμ. 239/31-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, με θέμα: 

«Έγκριση Αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09): α) παράταση λειτουργίας υφιστάμενης 

δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου», έως 30-6-2023, β) πρόσληψη νέου προσωπικού εξαιτίας διεύρυνσης 

των αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου», γ) έγκριση Σ.Α.Υ.Μ. 
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12. Την υπ’ αριθμ. 711/6-3-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΓΙ27Λ7-ΓΩΤ) με θέμα 

«Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002681 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020». 

13. Την υπ’ αριθμ. 45/28-4-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή 1
ης

 Τροποποίησης της 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του 

Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας 

(09), Θεματικός Στόχος (09))». 

14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 608/τ.Β’/2013), όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 603/Β΄/2019) και 

ισχύει. 

 

Προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την πρόσληψη δυο επιπλέον Κοινωνικών 

Λειτουργών στο πλαίσιο της ανάγκης διεύρυνσης  του Κέντρου Κοινότητας,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής:   

 

Αριθμός 

ατόμων  
Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης  Υποέργο 

2 (δύο) 

Π.Ε/Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για  12 

μήνες  με ανανέωση ή παράταση έως το 

τέλος της Πράξης 

  

Υποέργο_1: 

Λειτουργία Κέντρου 

Κοινότητας, 

 

  

Η διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις 

προσλήψεις με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ 

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994).  

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας του τρέχοντος οικονομικού έτους, έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες 

πιστώσεις για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού. Ανάλογες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του εν λόγω 

προσωπικού θα εγγραφούν στους αντίστοιχους K.A.E. του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για τα επόμενα 

οικονομικά έτη, δεδομένου ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του Υποέργου θα είναι στις 30-06-2023.  

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την  από 25.11.2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει. 

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

οποία έχει ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ 

Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος 

Σπηλιόπουλος,  ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την  πρόσληψη δυο (2) επιπλέον Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο της ανάγκης διεύρυνσης  του Κέντρου 

Κοινότητας,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής:   
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Αριθμός 

ατόμων  
Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης  Υποέργο 

2 (δύο) 

Π.Ε/Τ.Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και για  12 

μήνες  με ανανέωση ή παράταση έως το 

τέλος της Πράξης 

  

Υποέργο_1: 

Λειτουργία Κέντρου 

Κοινότητας, 

 

  

Η διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις προσλήψεις 

με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ (άρθρο 21 του 

Ν. 2190/1994).  

Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου  του τρέχοντος οικονομικού έτους, έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις για 

την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού.  

Ανάλογες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα εγγραφούν στους αντίστοιχους K.A.E. του 

Προϋπολογισμού του Δήμου μας για τα επόμενα οικονομικά έτη, δεδομένου ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία 

υλοποίησης του Υποέργου θα είναι στις 30-06-2023.  

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  30-11-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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