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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                           

ΘΕΜΑ: Παράταση απασχόλησης προσωπικού 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 έως τη 

συμπλήρωση των οκτώ (8) μηνών 

. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :108 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Στη Δάφνη σήμερα την  2η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 - 11:30 π.μ 
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: 6877/28-06-2021 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   ΟΧΙ 

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 ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

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

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

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 8 τακτικά μέλη.  
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία καθόσον επί συνόλου 9 μελών 
παρίστανται 8 τακτικά μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 5ο   θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 6963/29-06-2021 έγγραφο του 
Διοικητικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
« ΘΕΜΑ: Παράταση απασχόλησης προσωπικού αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 έως τη    

συμπλήρωση των οκτώ (8) μηνών» 
   Σχετ.: α) Η υπ΄αριθμ. 3/8-1-2021 απόφαση του Σώματος που αφορά την έγκριση για πρόσληψη είκοσι 

δύο (22) ατόμων 
               β) Το αρ. πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών 
               γ)  Το αρ.πρωτ.:48310/29-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω α΄ σχετική απόφαση του Σώματος, εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι δύο (22) 
ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας από την 
ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού covid 19 και η οποία υλοποιήθηκε με την αρ. 18/15-1-2021 απόφαση 
Δημάρχου για το διάστημα από 18/01/2021 έως 5/7/2021. 
Σε συνέχεια των β΄ και γ’ σχετικών εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η δυνατότητα 
παράτασης των εν λόγω συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας 
οκτώ μηνών, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της 
οικείας οικονομικής επιτροπής. 
Συνεπώς, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή παράτασης 
απασχόλησης είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 6-7-2021 έως 
17/9/2021 (ημ/νία συμπλήρωσης οκταμήνου), ειδικοτήτων ως εξής: 

 δύο (2) ΔΕ Οδηγοί Γ΄& Δ΄κατηγοριών, 

 δέκα επτά (17) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρου & στον 
οδοκαθαρισμό), 

 δύο (2) ΤΕ Διοικητικού και 

 έναν (1) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 
   Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041.0001, ΚΑ 20.6054.0001, ΚΑ 
70.6041.0001, ΚΑ 70.6054.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
6925/29-6-2021 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 ειδικότερα των κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος 
ψήφισε υπέρ λόγω των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του  
κορωνοϊού covid-19 παραμένοντας όμως στις αρχικές τους απόψεις ως παράταξη για κάλυψη 
θέσεων μονίμου προσωπικού, Ντίνου Νικόλαου ο οποίος υπερψήφισε δεδομένου των 
έκτακτων αναγκών του Δήμου αλλά θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 
Τόλιας Κηπουρού Ναυσικάς η οποία ψήφισε υπέρ αλλά θεωρεί ότι υπηρεσίες του Δήμου δεν 
λειτουργούν σωστά υπέρ των δημοτών λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού, έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου και συγκεκριμένα του αριθμ.πρωτ. 6963/29-06-2021 εγγράφου του 
Διοικητικού Τμήματος, την αριθμ. 3/8-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 
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αφορά την έγκριση για πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων, τα αρ. πρωτ. 9755/8-2-2021 και 
48310/29-06-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία δόθηκε η 
δυνατότητα παράτασης των εν λόγω συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος 
μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, την αρ. 6925/29-06-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας 
και έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 206  παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 «επιτρέπεται η 
πρόσληψη οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ 
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών….» του άρθρου 24 
παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-
2020,μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει,  σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας, την παράταση  απασχόλησης είκοσι 
δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 6-7-2021 έως 17/9/2021 (ημ/νία 
συμπλήρωσης οκταμήνου), ειδικοτήτων ως εξής: 

 δύο (2) ΔΕ Οδηγοί Γ΄& Δ΄κατηγοριών, 

 δέκα επτά (17) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (ως συνοδοί απορριμματοφόρου & στον 
οδοκαθαρισμό), 

 δύο (2) ΤΕ Διοικητικού και 

 έναν (1) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 
 
     Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους ΚΑ 20.6041.0001, ΚΑ 20.6054.0001, 
ΚΑ 70.6041.0001, ΚΑ 70.6054.0001,του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με 
την αρ. πρωτ. 6925/29-6-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
    

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ          ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

                                                                                         ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                 
      ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                        ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 
             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ     
              
                                                             
          
                                                                                                                                                      
           

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ      

 


