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Γ/νση Γιοικητικών Τπηπεσιών
Σμήμα Τποστήπιξηρ
Πολιτικών Οπγάνων
Γπαυείο Οικ. Δπιτποπήρ
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143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 10/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 70/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ζχκβαζε
δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο &
Ζιεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
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ππ΄αξηζ. πξση. 5531/9/18-3-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθχθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 6ο Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 5491/18-3-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα
αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
ΘΔΚΑ: Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ.
Κε ηα ππ΄ αξηζκ. πξση. 7364/7-2-2022 θαη 19357/15-2-2022 έγγξαθα ηνπ
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο αληίζηνηρα,
δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, γηα
ην έηνο 2022.
Πην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απηνχ, ε
Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ καο γλσζηνπνίεζε κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση.
3272/17-2-2022 έγγξαθφ ηεο, φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ηνπ θαζαξηζκνχ
ηεο πφιεο, απνιχκαλζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζηειέρσζεο ηνπ ζπλεξγείνπ
νρεκάησλ, είλαη αλαγθαία ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 8 κελψλ, σο εμήο:
ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ
ΑΡΗΘΚΟ ΑΣΟΚΧΛ
ΓΔ Νδεγψλ (κε άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο
3
θαη θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ)
ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ Απηνθηλήησλ
1
Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο
5
ΤΛΟΙΟ
9
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Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα ππνβάιινπκε κέζσ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, αίηεκα γηα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί γηα έγθξηζε ππφ ηε
κνξθή Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
Ιακβάλνληαο ππφςε
1)-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη
2)-Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Λ. 3584/2007, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ
3)-Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4071/2012, φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ
4)-Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 7364/7-2-2022 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
5)-Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 19357/15-2-2022 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο.
6)-Ρν ππ΄ αξηζκ. 3272/17-2-2022 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ,
7)-Ρηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (ΝΔ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΘ 352/ηεχρνο
Β΄/9-2-2017)
8)-Ρν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 4455/3-3-2022 βεβαίσζε ηεο
Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη απαηηνχκελεο
πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζηνλ ππφ
έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022
παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθήο κε ηελ
έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα
ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .
Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :










Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ.
4735/20
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Λ. 3584/2007, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχνπλ
Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4071/2012, φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ
Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 7364/7-2-2022 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 19357/15-2-2022 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο.
Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 3272/17-2-2022 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ,
Ρηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (Ν.Δ..) ηνπ Γήκνπ
(ΦΔΘ 352/ηεχρνο Β΄/9-2-2017)
Ρν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 4455/3-3-2022 βεβαίσζε
ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη
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απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ
πξνζσπηθνχ ζηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2022
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγθξίλεη, γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ιφγνπο,
ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ

κε ζχκβαζε

δηαξθείαο νθηψ (8) κελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα (9) αηφκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ

αλαγθψλ

αληαπνδνηηθνχ

ραξαθηήξα

Αλαθχθισζεο

& Ζιεθηξνθσηηζκνχ

απνηειεζκαηηθή

θάιπςε

ηνπ

ηεο

Γηεχζπλζεο

Θαζαξηφηεηαο,

ηνπ Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα

θαζαξηζκνχ

ηεο

πφιεο,

γηα ηελ

απνιχκαλζεο

ησλ

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζηειέρσζεο ηνπ ζπλεξγείνπ νρεκάησλ, σο εμήο :
ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ
ΑΡΗΘΚΟ ΑΣΟΚΧΛ
ΓΔ Νδεγψλ (κε άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο
3
θαη θάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ)
ΓΔ Ζιεθηξνηερληηψλ Απηνθηλήησλ
1
Δ Δξγαηψλ Θαζαξηφηεηαο
5
ΤΛΟΙΟ
9
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ έρεη γίλεη
πξφβιεςε πηζηψζεσλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 4455/3-3-2022 βεβαίσζε
ηεο
Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 70/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δσωτεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ρκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Νηθνλ. πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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