
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        8η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 01.03.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.  15385 /01.03.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 14449/25.02.2022 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 25.02.2022 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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ          Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ –062– 

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

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022- Αιτήματα 

για πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση μίσθωσης έργου  με κάλυψη της δαπάνης με πιστώσεις υπό τη 

μορφή αντιτίμου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14337/25.02.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 
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« α) Το υπ’ αρ. 7364/07-02-22 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 
 β) Το υπ’ αρ. 19357/15-02-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 

Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

θα πρέπει να υποβληθούν τα αιτήματα μας για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές ανἀγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου μας. 

 
Με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας και Λογοδοσίας σε θεσμικούς 

φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές 

διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για 

τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη απεστλη από το ΥΠΕΣ η Α.Π. : 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 

6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) σχετική εγκύκλιος αναφορικά με την αποστολή των αιτημάτων προσωπικού ΙΔΟΧ 

και συμβάσεων μίσθωσης έργου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης που εγκρίνονται 

από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Κατά τα λοιπά, διατηρείται το πλαίσιο προγραμματισμού των 

προηγούμενων ετών για τα αιτήματα που αφορούν α) την έκδοση υπουργικής απόφασης κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4483/2017 (αφορά φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και β) 

την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, προκειμένου για φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 

(συνηθέστερα Α.Ε. ΟΤΑ).  

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄αριθμ. 7364/07-02-22 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, «..Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του ν. 4873/2021, προβλέφθηκε ότι 

το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται 

σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και 

αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), 

ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ έως 

30- 6-2023» 

 

Το έργο της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου δεν 

δύναται να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους του Δήμου καθώς ιδιαίτερα οξύ εμφανίζεται το πρόβλημα 

της υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, παιδείας και Δια Βίου 

Μάθησης, ενώ δεν υπηρετεί στο Δήμο μας επαρκής αριθμός υπαλλήλων με ειδικότητα ΠΕ Φυσικής 

Αγωγής, ειδικότητα κολύμβησης και άδεια ναυαγοσώστη.  
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Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

 

Το έργο όπως ήδη αναφέρθηκε έχει ως 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. 

 

Για την εκτέλεση του έργου αυτού είναι απαραίτητες οι παρακάτω ειδικότητες με σύμβαση 

μίσθωσης έργου διάρκειας 1 (ενός) έτους: 

 

1. Τέσσερα (4) άτομα ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ειδικότητα κολύμβησης και άδεια ναυαγοσώστη, τα οποία 

θα παρέχουν υποστήριξη σε ειδικά προγράμματα άθλησης, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους 

γυμναστές του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Το 

συνολικό ποσό αμοιβής εκάστου δεν θα ξεπερνά το ποσό των 16.000€ ετησίως υπολογιζόμενο κατ’ 

αναλογία με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την αντίστοιχη ειδικότητα μονίμου, αορίστου 

ή ορισμένου χρόνου προσωπικό. 

 

Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα εκτελέσουν το ως άνω έργο με αντίστοιχη 

σύμβαση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, εκτός όσων αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές των κοινωνικών 

δομών του Δήμου, οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09. 

 
Παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

              Αποφασίζει   Ομόφωνα 

 Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος του Δήμου μας για τη σχετική έγκριση των κατωτέρω 

έργων για την εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται η πρόσληψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων με σύμβαση 

μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου: 

 

Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

 

Το έργο όπως ήδη αναφέρθηκε έχει ως αντικείμενο την διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και 
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συγκεκριμένα την παρακολούθηση των κολυμβητών, την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων άθλησης, 

την καθοδήγηση και καταγραφή των συμμετεχόντων κ.λπ. 

 

Για την εκτέλεση του έργου αυτού είναι απαραίτητες οι παρακάτω ειδικότητες με σύμβαση 

μίσθωσης έργου διάρκειας 1 (ενός) έτους: 

 

2. Τέσσερα (4) άτομα ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ειδικότητα κολύμβησης και άδεια ναυαγοσώστη, τα οποία 

θα παρέχουν υποστήριξη σε ειδικά προγράμματα άθλησης, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους 

γυμναστές του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Το 

συνολικό ποσό αμοιβής εκάστου δεν θα ξεπερνά το ποσό των 16.000€ ετησίως υπολογιζόμενο κατ’ 

αναλογία με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την αντίστοιχη ειδικότητα μονίμου, αορίστου 

ή ορισμένου χρόνου προσωπικό. 

 

Σημειώνεται ότι η επιλογή των προσώπων, που θα εκτελέσουν το ως άνω έργο με αντίστοιχη 

σύμβαση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, εκτός όσων αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές των κοινωνικών 

δομών του Δήμου, οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις  του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3812/09. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,    

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

                                Γαλούνης Δ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      
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