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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
16Η Συνεδρίαση    26-06-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :71/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου – 8 µηνών) του ∆ήµου Καισαριανής έτους 2020 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 16ης/2020 έκτακτης λόγω προθεσµιών συνεδρίασης  της 
Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 26η του µηνός IOYNIOY  
έτους 2020 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  12:00 µ.µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 5534/24-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η 
πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της 
Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» 
(ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  τέσσερα (4) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ      
                                                        ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθηµανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης  2. Παραγιού Άννα 
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
  
  
  
  



 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ. 5548/24-6-2020 εισήγηση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου η οποία έχει ως εξής : 
    
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το έγγραφό του 11072/18-2-2020 μας ζήτησε να 
υποβάλλουμε αιτήματα για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
για το έτος 2020. 

 Σύμφωνα και το άρθρο 205 παρ 1. του ν. 3584/07 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ 
α’ βαθμού να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2−17 του άρθρου 

21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
 
Στο Δήμο μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαμε πολλές αποχωρήσεις 
εργαζομένων (κυρίως εργατών καθαριότητας, πράσινου, τεχνιτών κλπ) από 
συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις (για κοινωνικούς λόγους) σε άλλους Δήμους με τα 

Προγράμματα Κινητικότητας. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου μας  παρουσιάζει 
σοβαρές ελλείψεις προσωπικού κυρίως στην ειδικότητα των εργατών καθαριότητας και 
πράσινου και για να αντιμετωπίσει τις εποχιακές αυξημένες ανάγκες της σε διάφορους 

δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια , θα απαιτηθεί η πρόσληψη των κάτωθι 
εργαζομένων 
 
Η δαπάνη των  απαιτούμενων προσλήψεων θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ και θα βαρύνει 

τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2020  ως εξής ( Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης 
Οικονομικής Υπηρεσίας 5542/24-6-2020): 
 
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων,  διάρκειας οκτώ ( 8) 

μηνών 
 
Οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας ΥΕ,     Δύο ( 2) εργάτες πράσινου  ΥΕ 

 
             Κ.Α 20.6041.0001            € (Μισθοδοσία) 
             

      Κ.Α 35.6041.0001            € (Μισθοδοσία) 
                                                                                    
             Κ.Α  20.6054.0001          €  ( Εργοδοτικές Εισφορές) 

  
             Κ.Α  35.6054.0001          €  ( Εργοδοτικές Εισφορές) 
 
 



 
   Συνολικό ποσό 103.850 €   
 
                                                                             
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:  

• Την εισήγηση του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
• Την σχετική νοµοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
O σύµβουλος κ. Πολυχρονάκης Συµεών ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη πρόσληψη δέκα (10) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας 
οκτώ (8) µηνών για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του ∆ήµου Καισαριανής και 
συγκεκριµένα   
 
Οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας ΥΕ και  ∆ύο ( 2) εργάτες πράσινου ΥΕ (Κ.Α 20.6041.0001 
, 35.6041.0001 , 20.6054.0001 , 35.6054.0001) συνολικού ποσού 103.850,00 € .         
             
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                              
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       26/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                          
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


