
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13454/2-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε 

τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. 

Πλατάκου Ελένη. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 8Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουν προσωπικό 

οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

Β) Με τo με αριθ. πρωτ. 13434/2-9-2021 έγγραφο, o Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, μας γνωρίζει ότι:  

«Το τοποθετημένο, με μόνιμη ή αορίστου σχέση εργασίας, προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης δεν επαρκεί να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού της πόλης.  

Η συνεχής μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 

της υπηρεσίας. 

  Ασθένειες, άδειες και λοιποί λόγοι που δεν επιτρέπουν την εργασία στις συγκεκριμένες ειδικότητες επιβαρύνουν 

την κατάσταση.  

Για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα, απαιτείται τουλάχιστον να καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σε 

προσωπικό με 2μηνες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ως εξής: 

 

 Δύο (2) άτομα, ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, με 

πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 Δέκα (10) άτομα, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) 

 

Μετά τα ανωτέρω προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει για την πρόσληψη προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) και συγκεκριμένα: 

 

 Δύο (2) άτομα, ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, με 

πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 Δέκα (10) άτομα, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20.6041 και 20.6054 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Τo με αριθμ. πρωτ. 13434/2-9-2021 έγγραφo του Προϊστάμενου Δ/νσης Καθαριότητας,  

Aνακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ως ακολούθως: 

 Δύο (2) άτομα, ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας, 

με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 Δέκα (10) άτομα, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20.6041 και 20.6054 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 241/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

6ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 6-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Ξυριδάκης Παντελής  

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

    Χανακούλας Αθανάσιος 
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