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ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων (4) υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας έως 28/02/2021, για την κάλυψη
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020
(ΦΕΚ 256/τΑ΄/23.12.2020).
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Χολαργός σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 24-12-2020, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
την από 28-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος
Διαχείρισης & Ανάπτυξης ανθρωπίνου Δυναμικού, ως ακολούθως:
Σας ενημερώνουμε ότι, έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4722/15.09.2020 (Α΄ 177), σύμφωνα με τις
οποίες «…2. Έως τις 31.12.2020, οι δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των
σχολικών μονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η
ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν.».
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020) «Διατάξεις για
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.)», σύμφωνα με τις οποίες: «…1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄
76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021. 2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους
δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
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Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά
πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).»
4) Την υπ΄αριθμ. 981/19247/30-10-2020 Απόφαση Δημάρχου Παπάγου Χολαργού (ΑΔΑ:
Ψ28ΒΩΞ1-7ΣΤ), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα έως 31/12/2020, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών
αναγκών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση αυτή.
5) Τις διατάξεις του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-12-2020), άρθρο 175 «Πρόσληψη
προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με τις οποίες: «…Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α'
214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με
το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως
τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την
ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και
νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004
(Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των
ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω
διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»
6) Τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα και
την αντιμετώπιση, τυχόν περιπτώσεων, άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών
μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας,
Εισηγούμεθα
Την παράταση των συμβάσεων των τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών
Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και για
χρονικό διάστημα έως τις 28/02/2021, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175, του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-122020)».
Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.0003 «Τακτικές
αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 164.000,00 ευρώ και Κ.Α. 15.6054.0003 «Εργοδοτική
εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 51.600,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021.
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση της Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την παράταση των συμβάσεων των τεσσάρων (4) ατόμων, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών
Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και για
χρονικό διάστημα έως τις 28/02/2021, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175, του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-122020)».
Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.0003 «Τακτικές
αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 164.000,00 ευρώ και Κ.Α. 15.6054.0003 «Εργοδοτική
εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 51.600,00 ευρώ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

