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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ      2 / 2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις, και 

του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ με Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16-01-2020 – ΦΕΚ τεύχος Β΄ 89/16.01.2021, ύστερα από την με αριθμό 

πρωτ. 627 / 15-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Μαλεβιζίου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μποκέας Μενέλαος                                Πρόεδρος                    Οικονομικής  Επιτροπής   

2. Φασουλάκης  Γρηγόριος                         Αντιπρόεδρος                       «                  «  

3. Αλμπαντάκης Μιχαήλ                                  Μέλος                               «                  «   

4. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ         Μέλος                               «                  «     

5. Ρεράκης Γεώργιος                                       Μέλος                               «                  «    

6. Κύρκος Αθανάσιος                                       Μέλος                               «                  «    

7. Βαλτζάκης Γεώργιος                                    Μέλος                               «                  «    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

ΟΥΔΕΙΣ     

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7).  

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και  ο υπάλληλος  του Δήμου Μπορμπαντωνάκης Προκόπης 

και στον οποίο του ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών: 
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ΘΕΜΑ 3Ο: «Εισήγηση περί πρόσληψης προσωπικού στη Δ/νση καθαριότητας , 

δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 

τεύχος Α'), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 και την 

παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994» 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την 

παρακάτω  εισήγηση:  

«Έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 212 του ν. 3584/07, όπως ισχύει. 
2. τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. 
3. την παρ.1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20. 
4. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου  Μαλεβιζίου 

(ΚΑ 30.6041) 
5. την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003. 
6. την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005. 
7. το Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α'): «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 

εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του 
Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το  Άρθρο 74 «Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.)». 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου κηρύχθηκε στις 16-11-2020 σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης με την υπ’ αρ. 11877/16-11-20 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου. 

9. Το έκτακτο γεγονός της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη προστασίας 
της δημόσιας υγείας, ειδικά σε έκτακτες υγειονομικές συνθήκες. 

10. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα Αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει. 

11. Την από 20/20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ Α 68/20-3-2020):  
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, όπως ισχύει. 
 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 

214/06.11.2020 τεύχος Α'): 

«2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις 

περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 

λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 

3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

ΑΔΑ: Ψ4ΜΨΩΛΣ-Λ7Η



υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη 

μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται 

αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται 

η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του 

περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και 

περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να 

υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/07: 

«1.Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων 

ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε 

περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων 

λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών 

εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, 

η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 

επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή 

σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου 

απαγορεύονται. 

3.Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν 

και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων 

προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων 

αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, 

για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. 

Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν 

και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου. 

4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 

έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο 

και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 

5.Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία 

ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος 

διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, αντικαταστάθηκε 

η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

 «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά 

πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από 
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σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από 

τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 

περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας 

άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η 

πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης.» 

Η Δ/νση Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης στο με αρ. πρωτ. 570/14-1-2021 έγγραφο 

της, λαμβάνοντας υπόψη το με Αριθμ. Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13/11/2020 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την ανάγκη κάλυψης των επιτακτικών 

αναγκών της υπηρεσίας προκειμένου να ανταπεξέλθει στην όσο το δυνατόν καλύτερη 

αντιμετώπιση αυτών, τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δνσης  Καθαριότητας και  

Ανακύκλωσης, ειδικά στην  παρούσα φάση λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 

όπως περιγράφονται παρακάτω: 

            1) Την απόσπαση στο Δήμο Ερέτριας του υπαλλήλου της υπηρεσίας  Καραμπίνη  

Εμμανουήλ ειδικότητας Χειριστής Μ.Ε., εως 31/12/2020 με δυνατότητα ανανέωσης της  

απόσπασης και με πιθανότερο σενάριο την οριστική μετάταξή του στο Δήμο Ερέτριας 

(για σοβαρούς λόγους υγείας του πατέρα του). 

           2) Την υποχρεωτική χορήγηση (3) αδειών τριμήνου σε υπηρετούντες 

υπαλλήλους -2- εργάτες  καθαριότητας και -1-  οδηγός. 

           3) Την αποχώρηση, στο αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω συνταξιοδότησης των 

Σταματάκη Εμμανουήλ ειδικότητας ΔΕ  Οδηγών (τέλος 2020) και του  Συντιχάκη 

Αντωνίου,  ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας (08-01-2021)  

           4) Την χορήγηση αδειών (για όσο διάστημα θα διαρκέσει η πανδημία) σε  3 

υπαλλήλους  ειδικότητας εργατών καθαριότητας που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου 

κινδύνου  (ευπαθείς ομάδες)  

             5) Την προβλεπόμενη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς υπαλλήλους 

που  προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (την έχουν ζητήσει 

ήδη 5 εργαζόμενοι)  

             6) Την λήξη των δίμηνων συμβάσεων 5 εργατών καθαριότητας  και 

             8) Την απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης στο Δήμο Μυλοποτάμου της 

υπαλλήλου Σταυρούλας Μακρυδάκη κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας για χρονικό 

ΑΔΑ: Ψ4ΜΨΩΛΣ-Λ7Η



διάστημα 2 ετών, από 1/1/21 έως 31/12/2022 (αρ.295/10-12-2020 κοινή απόφαση 

Δήμου Μυλοποτάμου-Μαλεβιζίου) 

υποβάλλει αίτημα για τον άμεσο προγραμματισμό και διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 

με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 

όπως προβλέπεται στo άρθρο 74  του Ν. 4745/2020 και αφορά στις διατάξεις για 

αντιμετώπιση του covid 19 από τους Ο.Τ.Α ως  κατωτέρω:  

1 Επτά   (7)  ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας,   

2. Δύο (2) ΔΕ 29  Οδηγούς 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την πρόσληψη 

προσωπικού για αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών που προκύπτουν, 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας στην υπηρεσία 

Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης ως κατωτέρω:  

1. Επτά   (7)  ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας,   

2. Δύο (2) ΔΕ 29  Οδηγούς 

Η δαπάνη των  αποδοχών για την πρόσληψη Επτά (7)  ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας,  και 

Δύο (2) ΔΕ 29  Οδηγούς , θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6041  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

εκτάκτων υπαλλήλων» και  τον ΚΑ 10.6054 για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και την με αριθ. Πρωτ. 650/2021 βεβαίωση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις.   

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(5 ΥΠΕΡ  –  2 ΛΕΥΚΑ) 

(Λευκό ψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κύρκος Αθανάσιος και Βαλτζάκης Γεώργιος 

λέγοντας ότι: Συμφωνούν στην πρόσληψη του προσωπικού και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της 

καθαριότητας ψηφίσουν λευκό καθώς η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης δεν θα γίνει με την 

διαδικασία επιλογής του ΑΣΕΠ.) 

Εγκρίνει την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, όπως προβλέπεται στo άρθρο 74  του Ν. 

4745/2020 και αφορά στις διατάξεις για αντιμετώπιση του covid 19 από τους Ο.Τ.Α ως  

κατωτέρω: 
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1. Επτά   (7)  ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας,   

2. Δύο (2) ΔΕ 29  Οδηγούς 

Η δαπάνη των  αποδοχών για την πρόσληψη Επτά (7)  ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας,  και 

Δύο (2) ΔΕ 29  Οδηγούς , θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6041  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

εκτάκτων υπαλλήλων» και  τον ΚΑ 10.6054 για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του 

προϋπολογισμού έτους 2021 και την με αριθ. Πρωτ. 650/2021 βεβαίωση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  8 / 2021   

Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                                   

                                                                                                            Ο  Δήμαρχος    

 

 

                                                                                                         Μενέλαος  Μποκέας 
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