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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
3Η Συνεδρίαση 07-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4/2022
ΘΕΜΑ: Παράταση δίμηνων συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ορισμένου χρόνου (16) δέκα
έξι ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων κατά δύο μήνες από 11/1/2022 μέχρι 10/3/2022
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την κάλυψη
άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Καισαριανής
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 έκτακτης δια περιφοράς της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 7η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 233/07-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. 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».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη.
Ονομαστικά οι:
]
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Πολυχρονάκης Συμεών
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
2. Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Παραγυιού Άννα
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5.
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 232/07-01-2022 εισήγηση του Δημάρχου
κ. Βοσκόπουλου Χρήστου η οποία έχει ως εξής :

Όπως γνωρίζετε στο Δήμο μας λειτουργούν 5 βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί
που φιλοξενούν 300 παιδιά. Το μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ προσωπικό του Δήμου που
είναι επιφορτισμένο για την παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά
ανέρχεται στα 40 άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις υπηρεσίας απαιτούνται
άλλα 28 άτομα ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις του έργου
τους.
Για το σκοπό αυτό ο Δήμος μας με την απόφαση υπ’αριθμ.161/2021 της
Οικονομικής του Επιτροπής προέβη αρχικά στην πρόσληψη 17 ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ
2 μηνών (από τα 27 που αναφέρονται στην απόφαση) τα οποία συνδράμουν
στο έργο του μόνιμου προσωπικού για το χρονικό διάστημα έναρξης
λειτουργίας Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών από 1-9-2021 έως 3110-2021. (Απόφαση προσλήψεων Δημάρχου Καισαριανής 1730/31-8-2021)
Για το μετέπειτα διάστημα από 1-11-2021 και μέχρι τέλους του σχολικού έτους
είχε γίνει πρόβλεψη να τοποθετηθεί ίδιος αριθμός ωφελούμενων ατόμων από
το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ, που όμως καθυστέρησε
υπερβολικά να υλοποιηθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουμε προσλάβει τους
ωφελούμενους που θα κάλυπταν τις ανάγκες μας .Με το τρέχον
χρονοδιάγραμμα του ΟΑΕΔ προβλέπεται αυτό να γίνει σε 1,5 έως 2 μήνες.
Έτσι προχωρήσαμε αρχικά με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
205/2021 στην παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ (2) μηνών
ολοκληρώθηκαν στις 31/10/2021 για άλλους 2 μήνες μέχρι τις 31/12/2021.
(Απόφαση προσλήψεων Δημάρχου Καισαριανής 2267/3-11-2021)
Επειδή και αυτές οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν στις 31/12/2021 και οι
Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί μας ξεκινούν πάλι μετά τις εορτές των
Χριστουγέννων και του νέου έτους θα είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η
λειτουργία τους το προσεχές διάστημα. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε την
παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ για ένα δίμηνο ακόμη από
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11/1/2022 μέχρι 10/3/2022 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για λόγους
κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος εξυπηρέτησης των παιδιών και των
οικογενειών τους.
Η δαπάνη της παράτασης των συμβάσεων δέκα έξι (16) ατόμων στους
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας για χρονική περίοδο
(2) δύο μηνών, θα βαρύνουν τους ΚΑ 15-6041.0003 για τακτικές αποδοχές και
τον ΚΑ 15-6054.0001 για εργοδοτικές εισφορές. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι
εγγεγραμμένες στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2022
και εφόσον δεν επαρκούν θα εγγραφούν οι απαραίτητες μετά από σχετική
αναμόρφωση.
(Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας Αρ. Πρωτ.
/7-1-2022)
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή την
παράταση των δίμηνων συμβάσεων του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ορισμένου χρόνου
(16) δέκα έξι ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για άλλους δύο μήνες από
11/1/2021 μέχρι 10/3/2022 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206
του Ν. 3584/2007 για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των
Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καισαριανής.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:
 Την εισήγηση του Δημάρχου
 Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση δίμηνων συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ορισμένου χρόνου (16) δέκα έξι
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων κατά δύο μήνες από 11/1/2022 μέχρι 10/3/2022 κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την κάλυψη άμεσων
και κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Καισαριανής

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2022

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
07/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

