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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                     54η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 07.12.2021 

                                         (Αριθμ. Πρωτ. 90302/08.12.2021) 

     Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 7η  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  88914/03.12.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 03.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με 

το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, 

 β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 

της πανδημίας». 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                    «    « 

4. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                          «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                                      «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                       «    « 

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –434– 

    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  

1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τον καθορισμό αριθμού και 

ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης μέσω 

ΑΔΑ: Ψ5Κ9ΩΕΒ-ΞΦΕ



2 

 

αντιτίμου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021, λόγω επίσπευσης των 

διαδικασιών, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 100560/20.12.2021 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής και του υπ΄αριθμ. 88937/03-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΑΣΕΠ. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 89257/06.12.2021 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετ.   1. Το υπ’ αριθμ. 100560/20-08-21 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής. 
    2. Το υπ’ αριθμ. 88937/03-12-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΑΣΕΠ 
 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας γνωστοποιήθηκε ότι, 

με την αριθ. πρωτ. 56166/26-07-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν. 4483/2017, εγκρίθηκε για το Δήμο μας η σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών μέσω  αντιτίμου συνολικά τεσσάρων (4) 

ατόμων διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του 

άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α΄), όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του πδ 524/1980. 

Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβασιούχων θα γίνει με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων εκτάκτου  προσωπικού έτους 2021, κατόπιν της οποίας θα εκδοθεί απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα και με την αντίστοιχη βεβαίωση του 

ΑΣΕΠ. 

Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έγινε καμία περικοπή θέσεων στο αρχικό 

αίτημά μας, ο πραγματικός αριθμός των ειδικοτήτων που προτιθέμεθα ως Δήμος να 

απασχολήσουμε, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου», με αντικείμενο την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και 

συγκεκριμένα την παρακολούθηση των κολυμβητών, την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων 

άθλησης, την καθοδήγηση και καταγραφή των συμμετεχόντων κ.λπ., όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην υπ’αριθμ. 091/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  έχει ως εξής:  

 

 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

Α/

Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ) 4 

 

Για την εκτέλεση του έργου αυτού, με τόπο το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου μας, 
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απαιτείται σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με το ανωτέρω προσωπικό, διάρκειας 1 (ενός) έτους 

με συνολικό ποσό ετήσιας αμοιβής για έκαστο εξ αυτών 16.000€ ετησίως. 

  

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στο κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του 

Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του καθώς στο Δήμο μας δεν υπηρετούν 

υπάλληλοι των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σχετικά έχει δοθεί και η υπ’αριθμ. 7405/05-05-2021 

βεβαίωση του ΑΣΕΠ βάσει αιτήματός μας στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 

2021.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και 

αυτές του π.δ. 524/1980.  

Επισημαίνεται δε ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πρέπει να συντελεστούν υποχρεωτικά εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 

Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας..»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

 

Β) Εγκρίνει τον καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου 

με κάλυψη της δαπάνης μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 

2021, και συγκεκριμένα: 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ) 4 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και 

αυτές του π.δ. 524/1980.  

Επισημαίνεται δε ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πρέπει να συντελεστούν υποχρεωτικά εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,         

 Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ., 

 Βέργος Ι. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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