Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.30 10:05:06
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΝΩ0ΩΞ1-79Ω

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS KOUKIS
Ημερομηνία: 2020.12.29 14:25:34 EET

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178
Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»,
για ένα (1) έτος
Πρακτικό της με αριθ. 22/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 22ης
του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020.
Στον Χολαργό σήμερα, 22.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
22579/18.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 30 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Αθανάσιος Βαλυράκης

Νικόλαος Κουκής

Χρήστος Πετράκης
Μαρία Δημητριάδου Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός

Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου
Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντώνιος Ρεκλείτης

(ο οποίος δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Με την υπ΄ αριθ. 3160/14-10-2016 (ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, εντάχθηκε η
πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» με κωδικό ΟΠΣ 5002017, στον άξονα προτεραιότητας
(09) «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της
Κοινωνικής Συνοχής του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
Η πράξη αφορούσε στην τριετή λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον οδηγό εφαρμογής και λειτουργίας των
Κέντρων Κοινοτήτων.
Κατόπιν τροποποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002017, με την υπ΄ αριθ. 3406/19-11-2019 απόφαση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ω2127Λ7-ΝΚ3), το Κέντρο Κοινότητας θα
λειτουργήσει έως 30-06-2023.
Με την υπ΄ αριθ. 288/2016 (ορθή επανάληψη - ΑΔΑ: ΩΦΛΕΩΞ1-ΔΑΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό
διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος
ως εξής:
Για τη στελέχωση του υποέργου (Α/Α1) Κέντρο Κοινότητας:



δύο (2) άτομα ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (εκ των οποίων ο ένας συντονιστής) και
ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Με την υπ΄ αριθ. 293/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος ως εξής:
Για τη στελέχωση του υποέργου (Α/Α1) Κέντρο Κοινότητας:



δύο (2) άτομα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και
ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγων.

Συνεπώς το Κέντρο Κοινότητας, έχει στελεχωθεί ως εξής:





με ένα (1) άτομο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με λήξη τρέχουσας σύμβασης έως 10-09-2021,
με δύο (2) άτομα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με λήξη τρέχουσας σύμβασης έως 14-01-2021,
με δύο (2) άτομα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, με λήξη τρέχουσας σύμβασης έως 31-08-2021,
με ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγων, με λήξη τρέχουσας σύμβασης έως 31-08-2021.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22224/15-12-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του
παραπάνω προσωπικού, ενώ θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για τα επόμενα έτη στους ακόλουθους
Κ.Α.:
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60.6041.0001 με τίτλο «αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Παπάγου - Χολαργού», ποσό 56.400,00€ και



60.6054.0001 με τίτλο «εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», ποσό 10.800,00€.

Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/2017
ορίζεται ότι οι ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, που απασχολείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από διεθνείς κ.λπ.
οργανισμούς προγραμμάτων, εξαιρούνται πλέον της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Το ΥΠΕΣΔΑ με την οικ. 4832/21-12-2015 εγκύκλιό του, ενημερώνει τους φορείς ότι οι ανανεώσεις ή
παρατάσεις των συμβάσεων πραγματοποιούνται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, με τη
λήξη των προηγούμενων συμβάσεων. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται όταν δεν ανανεώνεται το
σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων αλλά μέρος αυτών. Στις δομές που υπάγονται απ’ ευθείας στους
Δήμους, την οριστική απόφαση για ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με
συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία (π.χ. στην περίπτωση απόφασης μη ανανέωσης).
Ο Δήμος κρίνει απαραίτητη τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος και επομένως, σήμερα καλεί
το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει την ανανέωση των δύο (2) συμβάσεων που λήγουν στις 1401-2021, ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 5 του άρθρου 72 του N.
4342/2015, την οικ. 44832/21-12-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου, προτείνεται η ανανέωση / παράταση των κατωτέρω συμβάσεων, με δυνατότητα νέας ανανέωσης /
παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της τροποποίησης της πράξης «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ 5002017 ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως εξής:
Για τη στελέχωση του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας»:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
από 15-01-2021 έως 14-01-2022
από 15-01-2021 έως 14-01-2022

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι ο Δήμος μας θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για κάθε
μία από τις πραγματοποιούμενες ανανεώσεις συμβάσεων, θα δημοσιεύσει τις πράξεις ανανέωσης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με έναρξη ισχύος
των ανανεώσεων τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων (άρθρο 9 Ν. 4350/2015).
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του παρόντος θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού» για ένα (1)
έτος, με δυνατότητα νέας ανανέωσης / παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, για την υλοποίηση της
τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ 5002017 ΠΕΠ
Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020 ως εξής:
Για τη στελέχωση του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας»:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
από 15-01-2021 έως 14-01-2022
από 15-01-2021 έως 14-01-2022

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22224/15-12-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, έχουν εγγραφεί οι αναγκαίες πιστώσεις για τη μισθοδοσία του
παραπάνω προσωπικού, ενώ θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για τα επόμενα έτη στους ακόλουθους
Κ.Α.:


60.6041.0001 με τίτλο «αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Παπάγου - Χολαργού», ποσό 56.400,00€ και



60.6054.0001 με τίτλο «εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», ποσό 10.800,00€.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 για κάθε μία από τις πραγματοποιούμενες ανανεώσεις συμβάσεων, θα δημοσιεύσει τις πράξεις
ανανέωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,
με έναρξη ισχύος των ανανεώσεων τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων (άρθρο 9 Ν. 4350/2015).

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 178/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α.
Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου,
Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Π. Δεμέστιχας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας,
Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

