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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης  Μαΐου 2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                           

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 

εκτάκτων αναγκών 3 μηνης απασχόλησης 

. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :84 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 
Στη Δάφνη σήμερα την  25η Μαΐου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -12:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 5406/21-05-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , 

ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη 

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης 
εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, προς αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση  
και  έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ.5269/18-05-2021 έγγραφο του Διοικητικού 
Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
« Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 5122/13-5-2021 εγγράφου της Προϊσταμένης Περιβάλλοντος, με το 
οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) ατόμων για την αποψίλωση-φύλαξη των 
αλσυλλίων του Δήμου μας με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς, ενόψει της περιόδου αντιπυρικής 
προστασίας, καθώς το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου που υπηρετεί στον Δήμο είναι 
περιορισμένο και δεν επαρκεί για την εν λόγω εργασία, δεδομένου και της μεγάλης έκτασης η οποία 
ανέρχεται περίπου σε 95.000 τ.μ. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού 
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών και κατ’ εξαίρεση η πρόσληψη 
προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου που  δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών . 
  Συνεπώς, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή πρόσληψης 
τριών (3) εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3μηνης απασχόλησης 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 
   Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους με ΚΑ 35.6041.0001, ΚΑ 35.6054.0002 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5229/18-5-2021 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.»                                                                                                              

Κατόπιν των ανωτέρω  ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος κάλεσε την Επιτροπή μετά από διαλογική 

συζήτηση να  αποφασίσει σχετικά. 

 

    

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα των τακτικών μελών της επιτροπής κ.κ 
Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος θα ψηφίσει Λευκό γιατί είναι πάγια αντίθετος με τις ελαστικές 
μορφές εργασίας,  Ντίνος Νικόλαος ο οποίος ανέφερε ότι θα ψηφήσει θετικά παρόλο που 
διαφωνεί με τέτοιου είδους συμβάσεις εργασίας και της Τόλια -Κηπουρού Ναυσικάς η οποία 
ψήφισε θετικά αλλά θεωρεί ότι είναι λίγο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ,  έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου και συγκεκριμένα του αριθμ.πρωτ. 5269/2021 εγγράφου του Διοικητικού 
Τμήματος, του αριθμ. πρωτ. 5122/2021 εγγράφου της υπηρεσίας πρασίνου, της αριθμ. πρωτ. 
5229/18-05-2021 βεβαίωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης 
και έχοντας υπόψη  τις διατάξεις της παρ.2  του αρθρ. 41 του Ν.4325/2015 , του Ν. 3463/2006 
Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν. 3852/2010  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 σκέφθηκε και 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για την αποψίλωση-φύλαξη των 

αλσυλλίων του Δήμου μας με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς, ενόψει της περιόδου αντιπυρικής 

προστασίας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  της  παρ.2 του αρθρ.41 του Ν.4325/2015,  ως εξής:   
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 Τρεις (3)  Εργάτες γενικών καθηκόντων  
 
   Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους με ΚΑ 35.6041.0001, ΚΑ 35.6054.0002 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5229/18-5-2021 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
                                                                                                                
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
    

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ         ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -                
      ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ     
              
   
                                                                                                                                                        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ      

 


