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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 12 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ:  82 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Έγκριση πρόσληψης σαράντα έξι (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/2017). 
 
 
Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), σήμερα 18/3/2020 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
12504/13-3-2020 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας, Ποθητού Κων/νου, Μπέτση 
Βασιλείου, Καλλιάφα Αναστασίου,  Πλέστη Αλέξανδρου, Κακλαμάνου Μιχαήλ και Μαργανέλη 
Χρήστου 
απόντος δε του εξής τακτικού μέλους : Αναγνωστόπουλου Θωμά, που δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα   
ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Γαλάνη – Τζάτζου Ευγενία 
 
εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  5  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της 
Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κας Τσόγκα 
Κων/νας, που έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. την αριθμ.πρωτ.11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το 
αριθμ.πρωτ.15701/4108/21-2-2020 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των 
ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020», σύμφωνα με το 
οποίο οι ΟΤΑ Α’ βαθμού καλούνται να υποβάλλουν άμεσα τα αιτήματά τους για έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Για κάθε κατηγορία προσωπικού απαιτείται ξεχωριστή απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η 
πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.  
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2. το αριθμ.πρωτ.οικ. 8672/20-2-2020  έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου προς 

τις λοιπές Διευθύνσεις και τους Αντιδημάρχους για την υποβολή τυχόν αιτημάτων 
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019. 

3. το αριθμ.πρωτ.οικ.9642/26-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής, με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής: 

 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρων) 
 Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Σύνθετων σκαπτικών 

μηχανημάτων-J.C.B.) 
 Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (Γ ή C κατηγορίας-με 

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 Είκοσι (20) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί 

απορριμματοφόρου) 

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη 
λειτουργία της Δ/νσης καθώς στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης καλείται να 
υλοποιήσει άμεσα νέες δράσεις, όπως η συλλογή βιοαποβλήτων κλπ. και το προσωπικό που 
απασχολείται ολοένα και μειώνεται, αφού τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι επιλέγουν την 
συνταξιοδότηση ή τη μετάταξή τους. 

4. το αριθμ.πρωτ.οικ.9400/25-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το 
οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής: 

 Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 
 Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρων) 

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη και 
ομαλή λειτουργία του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 
όσον αφορά το δημοτικό φωτισμό, την υποστήριξη πολιτιστικών και εορταστικών 
εκδηλώσεων και την εξασφάλιση της ασφάλειας των δημοτών. 

 
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου έχουν προβλεφθεί διακόσιες δέκα (210) θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. 
 

Παρακαλούμε 

Να λάβετε απόφαση για την έγκριση πρόσληψης στο Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην εισήγηση, ως εξής: 

 Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρων) 
 Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών 

μηχανημάτων-J.C.B.) 
 Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα 

ψηφιακού ταχογράφου) 
 Είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου) 
 Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 
 Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 
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Για το έτος 2020 η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα ανέλθει στα ποσά 
404.000,00€ Τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.20.6041.11 και 117.500,00€ 
Εργοδοτικές Εισφορές και θα βαρύνει τον Κ.Α.20.6054.11 του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση 
που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2020.  
 
 

Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
Ομόφωνα, εγκρίνει την  πρόσληψη σαράντα έξι (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/2017), διάρκειας 
έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:  
 Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρων) 
 Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων 

σκαπτικών μηχανημάτων-J.C.B.) 
 Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (Γ ή C κατηγορίας-με 

κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
 Είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί 

απορριμματοφόρου) 
 Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 
 Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου) 
σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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