
                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 3/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 15/2020   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 
την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης. 
 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα 17 Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5280/13-3-2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020). Κατόπιν νεότερης τηλεφωνικής συμφωνίας της Δημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής με τα μέλη αυτής, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) που αφορά την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης με βιντεοκλήση.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου,  που  συνυπογράφεται από τον 
Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας Ηλιόπουλο Παναγιώτη, τον Προϊστάμενο Καθαριότητας κ. Χριστίδη Αναστάσιο και την 
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παπαδάκη Μανωλία και έχει ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου για 
την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης. 
 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. οικ.-11072/18-02-2020. 

• Το με αρ. πρωτ: 15701/4108/21.02.2020 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
     Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, 
Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, παρακαλούνται σύμφωνα με τις 
ανωτέρω εγκυκλίους να υποβάλλουν τα αιτήματα  τους για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών 
δαπανών. 

Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά ανά κατηγορία (προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, με τη 
μορφή αντιτίμου, με κάλυψη από τους ΚΑΠ…)  

Για κάθε δε κατηγορία προσωπικού απαιτείται ξεχωριστή Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  (ν. 4623/2019) στην 
οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη  και η διατύπωση να είναι σαφής. 

 Επίσης απαιτείται βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία πρέπει να εγγράφεται ότι υπάρχουν οι επαρκείς 
πιστώσεις για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού και όχι ότι θα προκύψει επαρκής πίστωση έπειτα από 
αναμόρφωση. 

Τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αποσταλούν στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μέχρι την Παρασκευή 20.03.2020 

 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

ΑΔΑ: 6Ν0ΧΩΞ3-8ΝΓ



ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Στο   Δήμο Πεντέλης 
1. Απασχολούνται επτά (7)  συμβασιούχοι έξη εργάτες και ένας οδηγός   των οποίων η σύμβαση υλοποιείται στα 

πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων  έτους 2019 (ΣΟΧ1/2019) και λήγει την …..06.04.2020. 
2. Εκ των εργατών Καθαριότητας:  

α. Ένας μόνιμος υπάλληλος  συνταξιοδοτήθηκε                             
β. Ένας υπάλληλος απεβίωσε 

3. Ένας υπάλληλος ΙΔΑΧ είναι υπό συνταξιοδότηση 
4. Ένας μόνιμος υπάλληλος έχει γίνει δεκτός  από άλλο Δήμο με το   σύστημα της κινητικότητας. 
Ένας οδηγός απεβίωσε 
Επιπρόσθετοι λόγοι: 
1. Η κάλυψη των κενών λόγω απουσίας υπαλλήλων για λόγους υγείας, ανατροφής τέκνου,  κανονικών αδειών 

κλπ. 
2. Προκειμένου να προωθηθεί και αυξηθεί η χωριστή αποκομιδή πράσινων απορριμμάτων, μπαζών, 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μπλε κάδων και σύμμεικτων απορριμμάτων πράσινων κάδων, στα πλαίσια 
εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στη 
χωματερή.   

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου η Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Πεντέλης να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της:  

                     
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Σας υποβάλλεται, προς έγκριση,  πίνακας προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού χρονικής 

διάρκειας 8 μηνών για το Δήμο Πεντέλης. 
1.  Υπηρεσιών  Ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020 όπως παρακάτω: 

Α/α Κλάδος - Ειδικότητα Προτεινόμενος 
Αριθμός  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

01 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί 
Απορριμματοφόρων  

Έξη    (6)  
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

02 ΔΕ29  Οδηγών Απορριμματοφόρων 
[Γ΄ (C)  Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου] 

Μία (1)  

 ΣΥΝΟΛΟ Επτά  (7)  

Η δαπάνη μισθοδοσίας και αμοιβής των ανωτέρω προσλήψεων θα βαρύνει αντίστοιχα τις οικείες πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί: α. στον Κ.Α. 20.6041.001, ποσό 45.000,00 ευρώ και β. 20.6054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές) ποσό 
15.000,00 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του Δήμου  Πεντέλης, αντίστοιχη δε πίστωση θα εγγραφεί στο 
προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2020. 

 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Την εγκύκλιο  οικ.-11072/18-02-2020 του ΥΠ.ΕΣ. 

⎯ Το με αρ. πρωτ: 15701/4108/21.02.2020 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τον  προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Υπηρεσιών  Ανταποδοτικού 
χαρακτήρα για το έτος 2020 χρονικής διάρκειας 8 μηνών για το Δήμο Πεντέλης, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  
 

Α/α Κλάδος - Ειδικότητα Προτεινόμενος 
Αριθμός  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

01 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί 
Απορριμματοφόρων  

Έξη    (6)  
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

02 ΔΕ29  Οδηγών Απορριμματοφόρων 
[Γ΄ (C)  Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου] 

Μία (1)  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
Επτά  (7) 

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6Ν0ΧΩΞ3-8ΝΓ



 
2. Η δαπάνη μισθοδοσίας και αμοιβής των ανωτέρω προσλήψεων θα βαρύνει αντίστοιχα τις οικείες πιστώσεις που 

έχουν εγγραφεί: α. στον Κ.Α. 20.6041.001, ποσό 45.000,00 ευρώ και β. 20.6054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές) ποσό 
15.000,00 του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του Δήμου  Πεντέλης, αντίστοιχη δε πίστωση θα εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2020. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: 6Ν0ΧΩΞ3-8ΝΓ
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