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Από το πρακτικό της αριθμ.  11ης / 09- 05- 2016 

 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

     Αριθμ. Απόφ. 97/2016 

 
Περίληψη: «Λήψη απόφασης για  τον προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, 
για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας».  

    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΑΠΟΥΣΑ   21. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΡΩΝ  
2. ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΡΩΝ 22. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΠΑΡΩΝ 
3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΑΠΟΥΣΑ 23. ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΑΠΟΥΣΑ 
4. ΒΕΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΩΝ 24. ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   ΠΑΡΟΥΣΑ 
5. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΡΩΝ 25. ΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΡΩΝ 
6. ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΑΡΩΝ 26. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΠΩΝ 
7. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 27. ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΡΩΝ  
8. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 28. ΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΑ 
9. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΠΟΥΣΑ/ΠΡΟΣΗΛΘΕ 29. ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΙΟΣ  ΑΠΩΝ 

10. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΡΩΝ 30. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΑΡΩΝ 
11. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΠΑΡΩΝ 31. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΠΩΝ  
12. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΡΩΝ 32. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΑ 
13. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΑ 33. ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΠΑΡΩΝ 
14. ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΡΩΝ 34. ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΡΩΝ 
15. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΠΑΡΩΝ 35. ΣΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΡΩΝ 
16. ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΡΩΝ 36. ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΡΩΝ 
17. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ  ΑΠΩΝ 37. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    ΑΠΩΝ 
18. ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΑ 38. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΑΡΩΝ 
19. ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  ΠΑΡΟΥΣΑ 39. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΡΩΝ 
20. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΡΩΝ 40. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΩΝ 

ΣΣττοονν  ΚΚοορρυυδδααλλλλόό  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  σσττιιςς  εεννννέέαα  ((0099))  ττοουυ  μμήήνναα  ΜΜΑΑΙΙΟΟΥΥ  ττοουυ  έέττοουυςς  δδύύοο  
χχιιλλιιάάδδεεςς  δδέέκκαα  έέξξιι  ((22001166))  ηημμέέρραα  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  κκααιι  ώώρραα  2200::3300  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  εεππιιδδόόθθηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  σσττιιςς    0044..0055..22001166//1133336677  σσεε  
κκάάθθεε  έένναα  ααππόό  ττοουυςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύςς  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  του νέου Δημοτικού & Κοινοτικού 
Κώδικα αλλά και με τις διατάξεις του «Προγράμματος Καλλικράτης» κκααιι  ααφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  
ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα  μμεε  ππααρρόόνντταα  3300  μμέέλληη  ααππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  4411  μμεελλώώνν..  ΟΟιι  λλοοιιπποοίί  ααπποουυσσίίαασσαανν  αανν  κκααιι  
κκλλήήθθηηκκαανν  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  δδεενν  ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν..  ΚΚηηρρύύχχθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ηη  έέννααρρξξηη  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  ήήτταανν  ππααρρώώνν  κκααιι  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  κκ..  ΣΣττααύύρροοςς  ΚΚαασσιιμμάάττηηςς,,  γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σστταα  
ππααρραακκάάττωω  θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΗΗ..ΔΔ..  πποουυ  ήήτταανν  γγρρααμμμμέένναα  κκααιι  σσττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  πποουυ  ννόόμμιιμμαα  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε..  

  
 Χρέη Γραμματέα έκανε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Καλαμάρη.                     
 

 Στο 3ο (1ο Η.Δ.) θέμα: ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με 
αριθμ. πρωτ.: 12165/18.04.2016 εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη 
Σούλη, που έχει ως εξής:       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κορυδαλλός,    18.04.2016 
 

Αριθμ. Πρωτ.      12165 
 

Πληροφορίες.:  Ήσυχος Αρ. 

Τηλέφωνο…..:  210.4990732 

 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Διά του κου Προέδρου 

 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, με διάρκεια 

σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας» 
 
ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 205 ΤΟΥ Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143) 

β) Το άρθρο 48 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) 
γ) Η αριθμ. οικ. 5420 / 22.02.2016 εγκ. του Υπ. Εσ. & Δ.Α. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο 
πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του 
δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων. 
Σύμφωνα όμως με τα οριζόμενα στο (α) σχετικό, οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2 – 27 του άρθρου 
21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
Με τα οριζόμενα επίσης στο (β) σχετικό, απλουστεύθηκε ακόμα περισσότερο το καθεστώς έγκρισης των 
συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός) και εκδίδεται πλέον μόνο απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται και από την υποχρέωση έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε 
φορά. 
Στα πλαίσια λοιπόν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του (γ) σχετικού, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
σε θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κος Χριστοφορίδης Δημ., με το αριθμ. Δ.Υ./ 15.04.2016 
έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι η υπηρεσία Καθαριότητας, μετά την κατακόρυφη μείωση του 
ανθρώπινου δυναμικού λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων, την απαγόρευση των προσλήψεων 
τακτικού προσωπικού, τις ανάγκες σε επιπλέον προσωπικό που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο 
(άδειες – υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) και τη μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου μας, για να 
μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κάλυψη βασικών αναγκών της, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, 
κρίνει άκρως απαραίτητη την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ήτοι δέκα (10) Συνοδών 
Απορριμματοφόρων Οχημάτων. 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (υπηρεσία 
ανταποδοτικού χαρακτήρα) να καλύψει τις προαναφερόμενες ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, 
παρακαλούμε το Σώμα να λάβει απόφαση για την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, ως 
ακολούθως: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνοδοί 

Απορριμματοφόρων 
Υ.Ε. 10 

Έως οκτώ (8) 

μήνες 
 

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, 
όπως ισχύει σήμερα και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης. 
Η δαπάνη των αποδοχών που θα προκύψει από τις εν λόγω προσλήψεις, θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικ. έτους 2016 και σε βάρος των Κ.Α: 20/6041.0001, για τακτικές 
αποδοχές και 20/6054.0001, για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 
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Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του επόμενου οικ. έτους, σε περίπτωση που η 
σύμβαση λήξει μετά την 31η.12.2016. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Υ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ 
 
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπ΄όψιν του τα 
προαναφερόμενα γνωρίζοντας  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 205 του 
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄147). 

 
  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά ειδικότητα, εκπαιδευτική 
βαθμίδα, αριθμό ατόμων και χρονική περίοδο ως εξής:  

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Συνοδοί 

Απορριμματοφόρων 
Υ.Ε. 10 

Έως οκτώ 

(8) μήνες 

προκειμένου να καλυφθούν  οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτές καταγράφονται στο 

εισηγητικό της παρούσης. 

 Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα και για χρονικό διάστημα έως 
οκτώ (8) μηνών από  την ημερομηνία πρόσληψης.  

  
 Η δαπάνη των αποδοχών που θα προκύψει από τις εν λόγω προσλήψεις, θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου μας, οικ. έτους 2016 και σε βάρος των 

Κ.Α: 20/6041.0001, για τακτικές αποδοχές και 20/6054.0001, για εργοδοτικές 

εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του επόμενου οικ. έτους, σε περίπτωση 

που η σύμβαση λήξει μετά την 31η.12.2016. 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

Θ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ  
 

 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές αντίγραφο 

Κορυδαλλός 13/05/2016 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗΝ 
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Β. ΜΗΛΙΑΔΟΥ  

 
 

 
 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 
 

Μ. ΚΑΛΑΜΑΡΗ   
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