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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
13Η Συνεδρίαση 01-04-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 60/2022
ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού δέκα επτά (17) ατόμων που έχουν
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID
19 από 1-4-2022 μέχρι 31-5-2022
Πρακτικό της με αριθμό 13ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 22η του μηνός
ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5460/28-03-2022 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.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
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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 πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.:5830/30-03-2022 εισήγηση του
προϊσταμένου διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής :
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 275/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας, (κατόπιν του άρθρου 176 του Ν.4876/2021) παρατάθηκαν έως 31/03/2022, οι
συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (18
ατόμων), οι οποίες αρχικώς συνήφθησαν στο πλαίσιο του άρθρου 74 του Ν.4745/2020, για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
covid-19 και παρατάθηκαν αρχικώς, έως 31/12/2021 (αρθρ. 147 Ν.4831/2021 και 203/2021
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 33 του Ν.4915/2022, δύνανται να παραταθούν εκ
νέου οι ανωτέρω συμβάσεις, από τη λήξη τους έως 31/05/2022, με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να υφίσταται.
 Την ανάγκη τήρησης των οδηγιών προστασίας του Υπουργείου Υγείας από τον
κορωνοϊό στους χώρους εργασίας του Δήμου (δημοτικά κτίρια) καθώς και
κοινόχρηστους χώρους, σχολικές μονάδες, κ.τ.λ..
 Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021, ως
προς τη μη υπέρβαση (περιλαμβανομένων των παρατάσεων καθώς και της
προτεινόμενης), του ανώτατου χρονικού διαστήματος των είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004
 Την αριθμ. πρωτ. 5461/28-3-2022, υπεύθυνη δήλωση παραίτησης ενός (1) ατόμου,
κατηγορίας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εισηγούμαστε την παράταση των συμβάσεων προσωπικού δέκα επτά (17) ατόμων που έχουν
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19
από 1-4-2022 μέχρι 31-5-2022 ως εξής :
-

ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού
ενός (1) οδηγού ΔΕ με δίπλωμα Γ’- Δ΄ κατηγορίας και
ενός (1) οδηγού ΔΕ με ερασιτεχνικό δίπλωμα για την κάλυψη αναγκών του οχήματος
«Βοήθεια στο σπίτι»
δέκα (10) ατόμων ΥΕ Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
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-

τεσσάρων (4) εργατών ΥΕ για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου μας και

Από τα ανωτέρω βαρύνονται οι Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2022 ως εξής:
Μισθοδοσία:
Κ.Α. 70.6041.0001 με το ποσό 54.000,00€
Εργοδοτικές εισφορές:
Κ.Α. 70.6054.0001 με το ποσό 17.800,00€
(Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αρ. πρωτ. : 5782/30-03-2022
Κατόπιν των ανωτέρω 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 έλαβε υπόψη :



Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Την σχετική νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των συμβάσεων προσωπικού δέκα επτά (17) ατόμων που έχουν
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID
19 από 1-4-2022 μέχρι 31-5-2022 ως εξής :
-

ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού
ενός (1) οδηγού ΔΕ με δίπλωμα Γ’- Δ΄ κατηγορίας και
ενός (1) οδηγού ΔΕ με ερασιτεχνικό δίπλωμα για την κάλυψη αναγκών του οχήματος
«Βοήθεια στο σπίτι»
δέκα (10) ατόμων ΥΕ Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
τεσσάρων (4) εργατών ΥΕ για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας του Δήμου μας και

Από τα ανωτέρω βαρύνονται οι Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2022 ως εξής:
Μισθοδοσία:
Κ.Α. 70.6041.0001 με το ποσό 54.000,00€
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Εργοδοτικές εισφορές:
Κ.Α. 70.6054.0001 με το ποσό 17.800,00€
(Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αρ. πρωτ. : 5782/30-03-2022

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2022

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
01/04/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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