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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 19/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 96/2020
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο
ηξηψλ (3) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο, ζην πιαίζην
ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19».
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ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 3 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10 π.κ.
ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ.
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 10729/20/29-5-2020 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6)
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο Παληειήο 8) Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο θαη 9) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
Οπδείο.


Οη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο θαη Κ.Σνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηελ
πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ..

2ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ο θ. Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο ην 2ο Θέκα Η.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
πλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 10731/29-05-2020 δηαβηβαζηηθφ
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ψκα,
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
ΘΔΜΑ: Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
θαζαξηφηεηαο, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηέηαξηνπ ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/ηεχρνο Α΄/14-3-2020), πνπ θπξψζεθε
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4682/2020 «εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη
άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο θνξσλντνχ COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ
νπνίνπ βεβαηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
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παξνχζαο, νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλάπηνπλ νη ΟΣΑ α΄ θαη
β΄ βαζκνχ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο
Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α΄ 143) θαη ηεο πεξίπησζεο ηε΄
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (Α΄ 234), κπνξεί λα έρνπλ
δηάξθεηα έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ζπκβάζεηο δελ
ππφθεηληαη ζηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Τπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α΄ 143) θαη ηεο πεξ. ηε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
3812/2009 (Α΄ 234), θαζψο θαη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).Η θαηά ην
πξνεγνχκελν εδάθην ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή ε
ππάξρνπζα δελ επαξθεί, κε ηελ ίδηα απφθαζε γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν
δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ πξψηε κεηά απφ ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζή
ηνπ».
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009, ην πξνζσπηθφ πνπ
πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ
εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν. 2190/1994.
Η Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ καο
γλσζηνπνίεζε κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 9879/21-5-2020 έγγξαθφ ηεο, φηη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θάιπςε ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο πφιεο ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, είλαη αλάγθε λα
πξνβνχκε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα έμη (6) εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο.
Αθνινχζσο ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ καο γλψξηζε κε ην ππ΄ αξηζκ.
πξση. 10596/28-5-2020 έγγξαθφ ηεο φηη νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε
ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Λακβάλνληαο ππφςε:
1)-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
2)-Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηέηαξηνπ ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/ηεχρνο Α΄/14-3-2020), πνπ θπξψζεθε
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4682/2020.
3)-Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9879/21-5-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ.
4)-Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 10596/28-5-2020 βεβαίσζε ηεο
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δελ
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο έμη (6) αηφκσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο, παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα:
α)-ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ
θαζαξηφηεηαο, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 θαη
β)-ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθήο εηζήγεζεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηελ ππνρξεσηηθή έγθξηζή ηεο ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ
θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 19/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ζη ηνπ Ν. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ
3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19, θαζψο επίζεο:
1)-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
2)-Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ ηέηαξηνπ ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 64/ηεχρνο Α΄/14-3-2020), πνπ θπξψζεθε
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4682/2020.
3)-Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9879/21-5-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ.
4)-Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 10596/28-5-2020 βεβαίσζε
ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο έμη (6) αηφκσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο,
κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Α. Δγκπίνει ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα έμη (6) εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο, ζην πιαίζην ιήςεο
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
Β. Δγκπίνει ηελ ππνβνιή δεζκεπηηθήο εηζήγεζεο γηα ηελ επφκελε αλακφξθσζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020 θαη ηελ ππνρξεσηηθή έγθξηζή ηεο ζηελ
επφκελε πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νη
απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ,
δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 10596/28-5-2020
βεβαίσζε ηεο
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο έμη (6)
αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο,
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 96/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δσωτεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ
Αληηδήκαξρν Οηθνλ. Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα
Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
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