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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       18η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 08.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 8η Μαΐου 2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29897/04.05.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 04.05.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –124– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

1ο  θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη σύναψη συμβάσεων εργασία̋ ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκεια̋ τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, με προσωπικό που 

προσλαμβάνεται κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου τη̋ από 14.3.2020 

ΠΝΠ (Α’ 64). 

 Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 29905/04.05.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Στην παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου τη̋ Πράξη̋ Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπιση̋ τη̋ ανάγκη̋ περιορισμού τη̋ διασπορά̋ του κορωνοϊού COVID-

19» (ΦΕΚ 64 Α΄) ορίζονται τα εξή̋: 

“2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσο̋ κίνδυνο̋ εμφάνιση̋ και διασπορά̋ κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγεία̋, και πάντω̋ για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του̋ έξι (6) μήνε̋ από την έναρξη ισχύο̋ τη̋ παρούσα̋, οι 
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συμβάσει̋ εργασία̋ ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει τη̋ παρ. 1 

του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάσταση̋ Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 

143) και τη̋ περ. ιε΄ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια 

έω̋ τέσσερι̋ (4) μήνε̋. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση τη̋ οικεία̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋. 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.” 

 Με την υπ’ αριθμ. 23175/26-03-20 προκήρυξη του Δήμου μα̋ κατόπιν τη̋ υπ’ αριθμ. 

70/2020 σχετική̋ απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προσελήφθησαν αρχικά δέκα (10) 

υπάλληλοι ειδικότητα̋ ΥΕ Εργατών Καθαριότητα̋ (Συνοδών Απορριμματοφόρων) καθώ̋ και δύο (2) 

υπάλληλοι ειδικότητα̋ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων.  

 Δεδομένου όμω̋ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τη̋ υπηρεσία̋ (με ημερομηνία αναφορά̋ 

04/05/2020) είκοσι (20) υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητα̋ (Συνοδών 

Απορριμματοφόρων) και δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητα̋ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων συνεχίζουν 

να απουσιάζουν με άδειε̋ ειδικού σκοπού, ευπαθών ομάδων ή άλλε̋ αναρρωτικέ̋ άδειε̋, για την 

εύρυθμη λειτουργία τη̋ υπηρεσία̋ απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού με σχέση εργασία̋ 

ορισμένου χρόνου διάρκεια̋ τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσε̋, 

έκτακτε̋ και εξαιρετικέ̋  ανάγκε̋ του Δήμου μα̋ στον ευαίσθητο τομέα τη̋ δημόσια̋ υγεία̋, ω̋ 

κάτωθι: 

· 15 (δέκα πέντε) άτομα ειδικότητα̋ ΥΕ Εργατών Καθαριότητα̋ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 

· 2 (δύο) άτομα ειδικότητα̋ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων. 

 

 Η διαδικασία τη̋ πρόσληψη̋ θα διενεργηθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 206 του ν. 

3584/07, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μετά από απόφαση του αρμοδίου προ̋ διορισμό 

οργάνου, ενώ η προκαλούμενη δαπάνη (ποσού 68.000€  περίπου στον ΚΑ 20.6041.0001 και ποσού 

18.000€ περίπου στον ΚΑ 20.6054.0001) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτου̋ 2020 μετά από σχετική αναμόρφωση, σύμφωνα με τι̋ ω̋ άνω διατάξει̋. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση των ω̋ άνω προσλήψεων.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια̋ τεσσάρων (4) 

μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσε̋, έκτακτε̋ και εξαιρετικέ̋  ανάγκε̋ του Δήμου 
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μα̋ στον ευαίσθητο τομέα τη̋ δημόσια̋ υγεία̋, ω̋ κάτωθι: 

· 15 (δέκα πέντε) άτομα ειδικότητα̋ ΥΕ Εργατών Καθαριότητα̋ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 

· 2 (δύο) άτομα ειδικότητα̋ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων. 

 

 Η διαδικασία τη̋ πρόσληψη̋ θα διενεργηθεί σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 206 του ν. 

3584/07, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μετά από απόφαση του αρμοδίου προ̋ διορισμό 

οργάνου, ενώ η προκαλούμενη δαπάνη (ποσού 68.000€  περίπου στον ΚΑ 20.6041.0001 και ποσού 

18.000€ περίπου στον ΚΑ 20.6054.0001) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτου̋ 2020 μετά από σχετική αναμόρφωση, σύμφωνα με τι̋ ω̋ άνω διατάξει̋. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                           Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,      

       Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                   Βέργο̋ Ι., Κάβουρα̋ Κ., Φεγγερό̋ Β. 
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