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Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  32 
 

Θέμα:  Λήψη απόφασης εκ νέου για την Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού COVID – 19,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 

του Ν. 4764/2020. – Ακύρωση της αριθ. 25/2021 ΑΟΕ.  
 

Σήμερα την 16η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης 
στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 2780/12-02-2021 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. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

 

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

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 
 

 

ΑΔΑ: 6ΜΙΝΩΗ3-ΡΤ3



 

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

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  

 

Μεταβολές:  
-Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 

κατεπείγον: 1.  Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων 

Διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – 

Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022.  

Η  Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  
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3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).  
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 6
ο
 

(πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν την  15-02-2021 εισήγησης της Δ/νσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 
 

Με την αρίθμ. 25/2021 (ΑΔΑ:6ΛΥ9ΩΗ3-Β68) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Σύναψη 

Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού COVID – 19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020», εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά 22 ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

05-07-2021. 

 

Με το αρίθμ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση 

του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικησης (ΟΤΑ) με τις διαταξεις των άρθρων 

74 ν.4745/2020 και 175 ν.4764/2020» διευκρινίζονται τα εξής:  

 

«..Σε συνέχεια του σχετ. 91546/24-12-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και προς αποφυγή τυχόν παρεμηνιών, 

διευκρινίζεται ότι οι εν λογω συμβασεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαινει τους οκτώ 

(8) μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβασεις που θα συναφθούν έως τις 28.02.2021 δύνανται να εξαντλήσουν 

την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.  
Η καταληκτική ημερομηνία της 05.07.2021 που τέθηκε στο ανωτέρω έγγραφό μας αφορά συμβάσεις των οποίων 

η έναρξη ισχύος τοποθετείται κατά την 06.11.2020, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4745/2020. Συνεπώς οι 

συμβασεις που θα συναφθούν εως τις 28.02.2021, μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διαρκεια 
των οκτώ μηνών.»  

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)»  του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020)  

προκύπτουν τα  παρακάτω: 

 

Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως 

εξής: 

 

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 

προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 

του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. 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 την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού 

προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 

2190/1994.  

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), 

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των 

προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των 

δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα 

κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 

απόφασης.» 

  

Με τα από 18-01-2021 και 20-01-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος και 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ζητείται η πρόσληψη προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτήτων, για την 

ΑΔΑ: 6ΜΙΝΩΗ3-ΡΤ3



 

αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκληθεί λόγω της Πανδημίας. 

 

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

παρέχει η σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού συνολικά 15 
ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως 

ακολούθως: 

 

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  139.034,88 € 

πλέον εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  36.694,22 € και θα βαρύνει τους ανάλογους 

κατά περίπτωση κωδικούς μισθοδοσίας, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.   

 

Για την κάλυψη της δαπάνης  αυτής εισηγούμαστε στην πρώτη αναμόρφωση μετά την πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, εισήγηση η οποία σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020, είναι 

δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Από την λήψη της παρούσας, παύει να ισχύει η αριθ. 25/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 
Ακολούθως  η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: την  15-02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, την 25/2021 προγενέστερη απόφασή της,-τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40  του Ν. 4735/2020, 

 και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα  ,  ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

Η δημοτική σύμβουλος (τακτικό μέλος) κα  Άλκηστη Βίτσα, ψήφισε λευκό 

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1)ψήφισε 

λευκό] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού,  συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος 

της παρούσας, ως ακολούθως: 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   10 

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  1 

ΔΕ  ΠΛΑΚΑΔΩΝ 1 

ΔΕ  ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ  1 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 

1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 

Σύνολο 15 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   10 

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  1 

ΔΕ  ΠΛΑΚΑΔΩΝ 1 

ΔΕ  ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ  1 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – 1 

ΑΔΑ: 6ΜΙΝΩΗ3-ΡΤ3



 

 

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των ανωτέρω προσλαμβανόμενων θα ανέλθει στο ποσό των  139.034,88 € 

πλέον εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των  36.694,22 € και θα βαρύνει τους ανάλογους 

κατά περίπτωση κωδικούς μισθοδοσίας, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.   

 

Για την κάλυψη της δαπάνης  αυτής εισηγούμαστε στην πρώτη αναμόρφωση μετά την πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού να γίνουν οι σχετικές προβλέψεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, εισήγηση η οποία σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020, είναι 

δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει η αριθ. 25/2021 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  17-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 

Σύνολο 15 
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