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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 27 /2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 249
Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.
Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, 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.: 23902/24-12-2020 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 έξι (6) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
κατόπιν της από 22-12-2020 εισήγηση 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.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180).
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
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. 3812/2009, 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.
Με το υπ΄ αρίθμ. πρωτ. εσωτ. Τ.Υ. 428/21-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μας
γνωστοποιείται η ανάγκη για την πρόσληψη ενός ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα
αναφέρονται στο έγγραφο αυτό και συγκεκριμένα ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό από τις 31-12-2018 δεν υπάρχει η ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Τεχνική
Υπηρεσία. Το γεγονός αυτό, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την εξέλιξη θεμάτων στην υπηρεσία, με άμεσο αποτέλεσμα την
εμφάνιση ασαφειών ή /και καθυστερήσεων σε ζητήματα που αφορούν την ειδικότητα αυτή.
Ειδικότερα:
α) Εν όψει της έναρξης υλοποίησης των έργων της Ο.Χ.Ε./Β.Α.Α. (Ανακατασκευή οδού Φαβιέρου, Αναβάθμιση
Γ΄ ΚΑΠΗ, Λειτουργικές παρεμβάσεις στο θέατρο Γρηγορούσας).
β) Για την υποβολή προτάσεων Αρχιτεκτονικού περιεχομένου σε χρηματοδοτικά προγράμματα (Περιφέρεια
Αττικής, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο ταμείο κτλ).
γ) Για την εκπόνηση μελετών αξιοποίησης στοιχείων Δημοτικής Περιουσίας (Διατηρητέα, Δωρεές κλπ) και για
σειρά άλλων θεμάτων με τα οποία είναι επιβεβλημένο να ασχολείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός,
Ζητείται η άμεση πρόσληψη ενός Αρχιτέκτονα ΠΕ, για την αντιμετώπιση, κατ΄ ελάχιστο, των προαναφερθεισών
εκτάκτων αναγκών».
Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας ως εξής:
Ειδικότητα
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Αριθμός
1

Η μηνιαία δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα ανέλθει, στο ποσό των 1.162,00 € πλέον
εργοδοτικής εισφοράς, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 282,72 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054, του
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το επόμενο οικον. έτος.
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Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου
Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα: Ανθρώπινου Δυναμικού και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και .
κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και
Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.:

Ειδικότητα
Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Αριθμός
1

Η μηνιαία δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα ανέλθει, στο ποσό των 1.162,00 € πλέον εργοδοτικής
εισφοράς, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 282,72 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054, του
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
επόμενο οικον. Έτος.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-12-2020
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