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Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  54 
 

Θέμα:  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κάλυψη της δαπάνης από 

Κεντρικούς Aυτοτελείς Πόρους, έτους 2021. 

 
 Σήμερα την 19η  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  με ώρα έναρξης 
στις 08:00 και  ώρα λήξης στις 10:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  4982/18-03-2021 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 έξι  (6) 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) 

 

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.  
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 

σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (6) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 4982/18-03-2021 5
η
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 

εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα του θέματος, όπως 

αναφέρεται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το  μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  της  από 18-3-2021 εισήγησης της  Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού &  

Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

Με την Αριθ. Πρωτ. 14626/26-02-2021 (AΔΑ:ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και το αρίθμ. 25241/03-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε να προβούμε στον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για 

το έτος 2021.    

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 205 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 

και του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να συνάπτουν 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επίσης λόγω της έλλειψης τακτικού προσωπικού στις 

τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πολεοδομίας των δήμων, δύναται να αποστείλουν αιτήματα για την 

κάλυψη των αναγκών τους με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα εξεταστούν κατά 

προτεραιότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι υπηρεσίες στις αυξημένος ανάγκες τους. 

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β΄/2019) και 

ισχύει, έχουν προβλεφθεί πενήντα (50) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

    

Σύμφωνα με το από 05-03-2021/Τ.Υ. έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κρίνεται 

επιβεβλημένη η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας για τους 

παρακάτω λόγους:  

 

- Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, δεν υπάρχει σήμερα κανένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

έλλειψη ιδιαίτερα σοβαρή, τόσο για την κάλυψη ζητημάτων υλοποίησης έργων, όσο και για την βέλτιστη 

επιλογή αποφάσεων σε επίπεδο μελετών και έκτακτων ζητημάτων που προκύπτουν. 

- Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, υπηρετεί ένας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ο οποίος δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στο πλαίσιο της ειδικότητας αυτής. 

Παράλληλα, ο εν λόγω μηχανικός δεν έχει τη δυνατότητα εκπόνησης ή ελέγχου στατικών μελετών. 

-  Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, δεν καλύπτεται η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου 

Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ (μόνο η Διευθύντρια της Υπηρεσίας έχει την ειδικότητα αυτή), γεγονός το 

οποίο δημιουργεί τεράστια κενά στη διαχείριση των συχνών συναφών προβλημάτων, καθώς και στο 

επίπεδο υλοποίησης έργων ή εκπόνησης σχετικών μελετών.  

- Πέραν των διαρκώς εμφανιζόμενων ζητημάτων που απαιτούν άμεσες λύσεις σε πολλά επίπεδα 

δραστηριοποίησης του Δήμου και που αφορούν τις προαναφερθείσες ειδικότητες μηχανικών, ο Δήμος μας 

καλείται να προχωρήσει, εντός του επομένου 12μήνου, στη δημοπράτηση και υλοποίηση δεκαεπτά (17) 

ενταγμένων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανάγκη η οποία, είναι πρακτικώς αδύνατη να καλυφθεί 

από το ήδη υπάρχον προσωπικό. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κάλυψη της 

δαπάνης από Κεντρικούς Aυτοτελείς Πόρους, ως ακολούθως:  

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Σύνολο 2 

 

Η πρόσληψη του προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ύστερα από σχετική έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.   
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Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 20.079,36 €  πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 4.255,19 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6041 και Κ.Α. 

30.6054 του προϋπολογισμού του Δήμου μας. 

 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: την 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 όπως έως σήμερα  ισχύει 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. 

 

Επί συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων,  η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2021, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας  για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κάλυψη 

της δαπάνης από Κεντρικούς  Aυτοτελείς  Πόρους, ως ακολούθως:, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

εισήγηση, των κάτωθι ειδικοτήτων:  

 

 

Ειδικότητα Αριθμός 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

Σύνολο 2 

 
Η πρόσληψη του προσωπικού, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ύστερα από σχετική έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.   

       

Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει στο ποσό των 20.079,36 €  πλέον 

εργοδοτικής εισφοράς η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 4.255,19 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6041 και Κ.Α. 

30.6054 του προϋπολογισμού του Δήμου μας. 

 

 

Ο Προϋπολογισμός του οικον. έτους 2021,  ψηφίστηκε με την αριθμ 191/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΜΕΩΗ3-ΩΦΟ) 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 3727/14-01-2021 έγγραφο 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

   

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  19-03-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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