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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

Α.Δ.Α.: 9ΦΖΘΩ1Ρ-Ψ7Δ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 05
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 19
ης

 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 91/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01
ο
  

 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο 

λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 

4764/2020 – ΦΕΚ Α’ 256/ 23.12.2020». (α/α εισήγησης 642/18-02-2021 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Παρασκευή 19
η
 Φεβρουαρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-

2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/8627/19-02-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Διακοσταματίου Σάββας 

2. Καρίκης Ευστράτιος 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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9.Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δηλώνει 

συμμετοχή στην συνεδρίαση και αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής – Κωνσταντίνος δήλωσε τα εξής: 
....... Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην έκτακτη δια περιφοράς της 05

ης
 ημερήσιας διάταξης της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τις 19.02.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των 

θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου δύο (02), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα, σύμφωνα με την εισήγηση της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. εισήγησης 642/18-02-2021 στην εφαρμογή 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 – 

ΦΕΚ Α’ 256/ 23.12.2020». 

Στις 23/12/2020 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’), με τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο Άρθρο 175 

«Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με το οποίο:  

Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως 

εξής: 

«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών 

ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. 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 υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού 

πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η 

πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), 

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των 

προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 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.» 

Με την ανωτέρω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στου ΟΤΑ να συνάψουν εκτάκτως συμβάσεις διάρκειας έως 4 

μηνών και έως τις 28/2/2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες εργασιών που προκύπτουν από την 

πανδημία. Ο Δήμος Ρόδου αξιολογώντας τις ανάγκες του τον Αυγούστου του  2020, τον Ιανουάριο και τον 

Φεβρουάριο του 2021 προχώρησε στη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες 

εκείνου του διαστήματος. 

Αξιολογώντας στην τρέχουσα περίοδο τις έκτακτες ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που 

προκαλούνται από τις επιπτώσεις της πανδημίας (μειωμένο τακτικό προσωπικό λόγω ειδικών αδειών, όγκος 

εργασιών σε υπηρεσίες που έχουν προτεραιότητα για την υποστήριξη της κοινωνίας, κ.α.) και 

συνυπολογίζοντας την παρουσία 139 ατόμων με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ καθώς 

και των δημοσίων συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί από το Δήμο από τον Αύγουστο 2020 και βρίσκονται σε 

ισχύ, διαπιστώνεται η ανάγκη σύναψης έκτακτων συμβάσεων λόγω Covid-19 όπως αποτυπώνεται στο σχετικό 

έγγραφο της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και έχουν ελεγχθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (α.π. 8552/18.2.2021 Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης). 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου  175  του  Ν. 4764/2020 

«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 υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του.» 

Στον Π/Υ του έτους 2021, όπως έχει εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο δεν επαρκούν οι πιστώσεις για τις 

δαπάνες των έκτακτων συμβάσεων Covid-19, καθώς τόσο η κατάρτιση όσο και η ψήφιση του Π/Υ έγινε πριν 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4745%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2190%2F1994
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2190%2F1994
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=164%2F2004
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=67924
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τις 23/12/2020, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4764/2020 που προβλέπει τη νέα δυνατότητα σύναψή τους. Συνεπώς 

οι πιστώσεις για τις συμβάσεις θα εγγραφούν με τροποποίηση αμέσως μετά την έγκριση του Π/Υ έτους 2021 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ειδικότερα με αύξηση στου ακόλουθους ΚΑ: 

ΚΑ: 70-6041.0004 με πρόσθετες πιστώσεις 132.150,00 € 

ΚΑ: 70-6054.0004 με πρόσθετες πιστώσεις   44.050,00 € 

Η σχετική εισήγηση τροποποίησης του Π/Υ έτους 2021 θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην αμέσως 

επόμενη συνεδρίαση από τη λήψη της παρούσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και:  

 επειδή η εξάπλωση του κορωνοϊού συνιστά έκτακτη κατάσταση, ανωτέρα βία, γεγονός που αποσυντονίζει την 

προγραμματισμένη δραστηριότητα του Δήμου μας, απαιτώντας εργασία σε συγκεκριμένες οργανικές μονάδες 

λόγω απουσιών τακτικού προσωπικού, 

 επειδή είναι άμεσα επιβαλλόμενη, επίκαιρη και συνδέεται άμεσα λειτουργικά και χρονικά με την ανωτέρω 

αναγκαιότητα η πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης (4μηνης) διάρκειας για την αντιμετώπιση της παρούσας 

απρόβλεπτης κατάστασης,  

Εισηγούμαστε 

Την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

175 του Ν. 4764/2020  (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος A’) ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών 

χώρων 

Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
6 4 μήνες 33.600,00 

ΥΕ Εργατών πρασίνου 

(Αποψιλώσεων) 

Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
6 4 μήνες 33.600,00 

ΔΕ Διοικητικού 
Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών 
Τμήμα Κοιμητηρίων 

ΔΕ Ρόδου 
2 4 μήνες 12.000,00 

ΔΕ Νοσηλευτών 

(Επαναπροκήρυξη) 

Δ/νση Κοινωνικής 

Πολιτικής 

Βοήθεια στο Σπίτι  

(ΔΕ Αρχαγγέλου) 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΠΕ Κτηνιάτρων 
Δ/νση  

Πρωτογενούς Τομέα 
1 4 μήνες 7.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

 Τμήμα Συντήρησης  

Καθημερινότητας  

ΔΕ Καμείρου - 

Αταβύρου 

2 4 μήνες 12.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

 ΔΕ Καμείρου - 

Αταβύρου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Πεταλούδων 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Πεταλούδων 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Ιαλυσού 

2 4 μήνες 12.000,00 
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ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας 

ΔΕ Καλλιθέας  

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών  

Σιδήρου 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Καλλιθέας 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αφάντου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αφάντου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αρχαγγέλου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αρχαγγέλου 

1 4 μήνες 6.000,00 

 

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), 

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις 

των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 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. 

 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. εισήγησης 642/18-02-2021 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 05
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020  (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος A’) ως εξής: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών 

χώρων 

Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
6 4 μήνες 33.600,00 

ΥΕ Εργατών πρασίνου 

(Αποψιλώσεων) 

Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
6 4 μήνες 33.600,00 

ΔΕ Διοικητικού 
Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών 
Τμήμα Κοιμητηρίων 

ΔΕ Ρόδου 
2 4 μήνες 12.000,00 

ΔΕ Νοσηλευτών 

(Επαναπροκήρυξη) 

Δ/νση Κοινωνικής 

Πολιτικής 

Βοήθεια στο Σπίτι  

(ΔΕ Αρχαγγέλου) 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΠΕ Κτηνιάτρων 
Δ/νση  

Πρωτογενούς Τομέα 
1 4 μήνες 7.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

 Τμήμα Συντήρησης  

Καθημερινότητας  

ΔΕ Καμείρου - 

Αταβύρου 

2 4 μήνες 12.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

 ΔΕ Καμείρου - 

Αταβύρου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Πεταλούδων 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Πεταλούδων 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Ιαλυσού 

2 4 μήνες 12.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας 

ΔΕ Καλλιθέας  

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών  

Σιδήρου 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Καλλιθέας 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αφάντου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αφάντου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αρχαγγέλου 

1 4 μήνες 6.000,00 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 

Τμήμα Συντήρησης 

Καθημερινότητας  

ΔΕ Αρχαγγέλου 

1 4 μήνες 6.000,00 

 
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), 

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις 

των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 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. 
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Οι πιστώσεις για τις σχετικές συμβάσεις θα εγγραφούν με τροποποίηση αμέσως μετά την έγκριση του Π/Υ 

έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ειδικότερα με αύξηση στου ακόλουθους ΚΑ: 

Συνολικό κόστος 30 ατόμων 

ΚΑ: 70-6041.0004 με πρόσθετες πιστώσεις 132.150,00 € 

ΚΑ: 70-6054.0004 με πρόσθετες πιστώσεις   44.050,00 € 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 91/2021  

 

 

 

 

 

   

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                             Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                       

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


