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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
3Η Συνεδρίαση 17-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2022
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ’αρίθμ. 4/07-01-2022 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής λόγω οψιγενών εγγράφων.
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 17η του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 547/13-01-2022 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 έξι (6) μέλη.
Παρόν επίσης στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλος
Σπύρος.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
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6. Παραγυιού Άννα
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 δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 626/14-01-2022 εισήγηση του Δημάρχου
καθώς και την απόφαση 4/07-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τα οποία
έχουν ως εξής :
Με την υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση
δίμηνων συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ορισμένου χρόνου δέκα έξι (16) ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων κατά δύο (2) μήνες, από 11/1/22 έως 10/3/2022 κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 206 του Ν.3584/07 για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των
Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καισαριανής.
Επειδή μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης προέκυψαν οψιγενή έγγραφα
σχετικά με
την ανωτέρω απόφαση τα οποία σας διαβιβάζουμε, & ζητάμε την επικαιροποίηση της
υπ’αριθμ. 4/243/7-1-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν συνεκτίμησης των
άνω εγγράφων
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
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του Προέδρου
 Την απόφαση 4/07-01-2022 της Οικονομικής Επιτροπής
 Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 307/10-01-2022 της αναπληρώτριας προϊσταμένης
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης κ. Μακροπούλου Κατερίνας
 Την σχετική νομοθεσία,
μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και
κατά την οποία ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι αναγκαία η απρόσκοπτη λειτουργία των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου , και αυτή πρέπει να διασφαλιστεί με
κάθε τρόπο. Επίσης ανέφερε ότι είναι γνωστή η υποστελέχωση των δομών αυτών καθώς
και οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν μέχρι σήμερα στον προγραμματισμό
πρόσληψης προσωπικού, (λύση του Ν.Π ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ, καθυστέρηση της Κοινωφελούς
εργασίας κλπ), οι οποίες μας αναγκάζουν στην κατά παρέκκλιση παράταση συμβάσεων για
να μην υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών.
Ο κ. Πολυχρονάκης Συμεών ψηφίζει ΚΑΤΑ.
Η κ. Γραφίδου Γεσθημανή ψηφίζει ΛΕΥΚΟ
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Η κ. Παραγυιού Άννα δηλώνει πως απέχει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επικαιροποίηση της υπ’αρίθμ. 4/07-01-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
σχετικά με 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 6/2022

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. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
17/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

