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Απιθμόρ 167    

10
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 17
ηρ

 Μαπηίος 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 17
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 10/13-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια πεπιθοπάρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, (ζηε ζέζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνχ 

κέινπο). 

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

θαηεπείγνλ ζέκα, «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 Γήκνπ  

Παηξέσλ, αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 3598/16-3-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3588/16-3-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

(Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: -Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ  θ. Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - 

ΘΔΜΑ:΄΄Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 Γήκνπ Παηξέσλ, 

αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα΄΄ - Έρνληαο ππφςε: - 1. Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 

ζηνπο ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνχ. – 2. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ησλ Γήκσλ. – 3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 ηνπ Ν. 4325/2015(ΦΔΚ 

47/Α΄/11-5-2015), φπσο αληηθαηέζηεζαλ ην άξζξν 12§14 ηνπ Ν. 4071/12, πεξί έγθξηζεο 

πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. – 4. 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. – 5. 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/07 γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ- πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. – 6. Σν 

άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηζρχεη θαη ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 3812/2009. – 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 50/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ/ηα 347/03 (315 Α), 44/2005 (63 

Α), 116/06 (115 Α) θαη 146/07 (185 Α), θαζψο θαη κε ηνπο Ν. 4115/13 (24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

- 8. Σελ βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ 

ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ έηνπο 2020. – 9. Σνλ 

Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12). – ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ - ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε επνρηθψλ – πεξηνδηθψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. - 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη απμεκέλεο επνρηθέο – πεξηνδηθέο θαη πξφζθαηξεο αλάγθεο 

ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ Γήκνπ Παηξέσλ, α) γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ παξαιηψλ, ηελ θαζαξηφηεηα 

ηνπ Γαζπιιίνπ θαη ινηπψλ πεξηαζηηθψλ αιζψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ρψξσλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη β) γηα ηελ θάιπςε θαλνληθψλ αδεηψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ΙΓΑΥ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο, ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθά ζαξάληα (40) αηφκσλ γηα ηηο θάησζη αλαθεξφκελεο, 

θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή 
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πεξίνδν. - 1. Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθηφο ησλ ηαθηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο επηιακβάλεηαη θαη πεξαηψλεη θαζεκεξηλά (απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ, θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ιατθψλ αγνξψλ θ.ιπ. ζε φιεο ζηηο δεκνηηθέο 

Δλφηεηεο) θαιείηαη θαη αλαιακβάλεη θαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο έθηαθηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπο ρξεηάδνληαη επί πιένλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ε ππεξεζία καο δελ 

δηαζέηεη, ιφγσ ησλ πνιιψλ ζπληαμηνδνηήζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή παξνρή ησλ θχξησλ 

ππεξεζηψλ καο πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ηελ πεξηθνπή ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ ηνπ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. - Οη βαζηθέο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

είλαη νη παξαθάησ: - α) Καζαξηφηεηα αθηψλ θαη παξαιηψλ. - Ο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη ζαιάζζην 

κέησπν, ην νπνίν ζε κήθνο ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα πέληε ρηιηφκεηξα. Καζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ μεβξάδνληαη δηάθνξα αληηθείκελα θαη ζθνππίδηα. Δπίζεο νη 

πνιίηεο απνξξίπηνπλ πιεζίνλ ησλ αθηψλ απνξξίκκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ππεξεζία καο 

αλαγθάδεηαη πεξηζηαζηαθά λα παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίδεη ηηο αθηέο, κε κεραλήκαηα 

θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο επεηδή ν δηεπξπκέλνο πιένλ Γήκνο καο δηαζέηεη κεγάιεο 

παξαιίεο (Καβνχξη – Πιαδ- Γάθλεο – Καζηειιφθακπνο, Ρίν, Φαζφππξγνο, Παξαιία, Βξαρλέτθα), 

νη νπνίεο ηελ ζεξηλή πεξίνδν, απφ Μάην κέρξη επηέκβξην, δέρνληαη θαζεκεξηλά ρηιηάδεο 

ινπνκέλσλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ απνξξίκκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξαιίεο ρξήδνπλ 

θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. - β) Καζαξηφηεηα Γαζπιιίνπ. - Ο 

Γήκνο έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ έλα άιζνο, ην Γαζχιιην, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο 

Πφιεο, ην νπνίν είλαη κνλαδηθφο πλεχκνλαο πξαζίλνπ γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Δίλαη θαηά βάζε, 

πεπθφθπην θαη άξα πνιχ επηζθαιέο θαηά ηελ εθδήισζε ηπρφλ ππξθαγηάο. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά 

ηε ζεξηλή πεξίνδν, ρξήδεη θαηά αξρήλ θαζαξηζκνχ απφ απνξξίκκαηα φπσο θαη ζηα άιια 

πεξηαζηηθά άιζε(Γεξνθνκεηφ-Καζηειιφθακπνο). - γ) Καζαξηφηεηα Υψξσλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ. - Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εηδηθά θαηά ηε ζεξηλή θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιήζνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, απφ ηνπο δεθάδεο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ  θαζψο θαη απφ ηνλ ηνκέα 

πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλήζσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Η καδηθή ζπλάζξνηζε πνιηηψλ 

ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, απαηηεί επηκειή θαζαξηζκφ πξηλ θαη κεηά ηηο εθδειψζεηο θαη πξνθαλψο 

επηπιένλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ε Τπεξεζία καο δελ δηαζέηεη. - ηελ ίδηα θαηεγνξία 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην  θαξλαβάιη ηεο Πάηξαο πνπ είλαη έλα απφ ηα πην ζπνπδαία γεγνλφηα,  γηα 

ηελ πφιε καο θαη ε πεξίνδνο ηεο απνθξηάο αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

Σξησδίνπ, μεθηλά ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ γηνξηή ηνπ Αγ. Αλησλίνπ, ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ θαη 

ιήγεη έλα (1) κήλα(ηνπιάρηζηνλ) κεηά. - δ) Πξσηνθιήηεηα - Καηά ην κήλα Ννέκβξην 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αλδξένπ, ε νπνία έρεη παλειιήλην 

αιιά θαη δηεζλή  ραξαθηήξα θαη δηάξθεηα. Σα Πξσηνθιήηεηα δελ είλαη κφλν κηα ππφζεζε ηεο 

Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Παηξψλ, ηνπ Ιεξνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Αλδξένπ θαη ηνπ θιήξνπ, αιιά 

νιφθιεξεο ηεο Πάηξαο θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο. - Κάιπςε αδεηψλ θαη ζπληαμηνδνηήζεηο πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. - αο γλσξίδνπκε φηη ε Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

παξαπάλσ αλαθεξφκελεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, 

ιακβάλνληαο επίζεο ππ΄φςηλ φηη ηθαλφο αξηζκφο ππαιιήισλ καο ζπληαμηνδνηήζεθε θαηά ην έηνο 

2019, ε ππεξεζία καο αλαγθάζζεθε λα πεξηθφςεη θαλνληθέο άδεηεο ππαιιήισλ καο, νη νπνίεο 

εθθξεκνχλ θαη πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ εληφο ηνπ 2020. - 
Α/Α Δηδηθφηεηα Σππηθά Πξνζφληα Αξηζκφο Υξνληθή δηάξθεηα 

1 

ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξσλ 

(Αδεηα νδήγεζεο Γ΄& Γ΄θαηεγνξίαο , 

Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ & 

Π.Δ.Ι. ) 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 
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8 κήλεο 

2 
ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραληθψλ 

αξψζξσλ 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

1 

 

8 κήλεο 

3 
ΓΔ Σερλίηεο 

 (Μεραλνηερλίηεο απη/ησλ) 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

4 

 

8 κήλεο 
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4 ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 
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8 κήλεο 

-Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (40 άηνκα) γηα ηε Γ/λζε 

Καζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ πξνυπνινγίδεηαη ζε 342.240,00 € θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ ΚΑ 20-6041.00100 κε ηίηιν «Μηζζνδνζία ΙΓΟΥ 2020 εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ 

Καζ/ηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ. Δμνπιηζκνχ» & ζε 99.692,73 €  θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-

6054.00100 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο  ΙΓΟΥ 2020 εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ Καζ/ηαο, 

Αλαθ/ζεο & Μερ. Δμνπιηζκνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 - Η παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε καδί κε ηα 

ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζεο Πιέζζαο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα 

καηεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 χκθσλα κε: 

1. Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2020 ζηνπο ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνχ 

2. Σν Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3 – αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α΄/11-5-2015), φπσο 

αληηθαηέζηεζαλ ην άξζξν 12§14 ηνπ Ν. 4071/12, πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν. 3584/07 γηα ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ - πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα 

5. Σν άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/94, φπσο ηζρχεη θαη ηηο φκνηεο ηνπ Ν. 3812/2009 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα Π.Γ./ηα 

347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) θαη 146/07 (185 Α), θαζψο θαη κε ηνπο Ν. 

4115/13 (24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

7. Σελ βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ 

ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ έηνπο 2020 

8. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12) 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθηφο ησλ ηαθηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο επηιακβάλεηαη θαη πεξαηψλεη θαζεκεξηλά (απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, 

θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ιατθψλ αγνξψλ θ.ιπ. ζε φιεο ζηηο δεκνηηθέο Δλφηεηεο) 

θαιείηαη θαη αλαιακβάλεη θαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο έθηαθηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπο ρξεηάδνληαη επί πιένλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ε Τπεξεζία δελ δηαζέηεη, ιφγσ ησλ 

πνιιψλ ζπληαμηνδνηήζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ πιεκκειή παξνρή ησλ θχξησλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ηελ πεξηθνπή ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη βαζηθέο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη νη 

παξαθάησ: 

α)  Καθαπιόηηηα ακηών και παπαλιών. 

Ο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη ζαιάζζην κέησπν, ην νπνίν ζε κήθνο ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα 

πέληε ρηιηφκεηξα. Καζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ μεβξάδνληαη 

δηάθνξα αληηθείκελα θαη ζθνππίδηα. Δπίζεο, νη πνιίηεο απνξξίπηνπλ πιεζίνλ ησλ αθηψλ 

απνξξίκκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία αλαγθάδεηαη πεξηζηαζηαθά λα παξεκβαίλεη πξνθεηκέλνπ 

λα θαζαξίδεη ηηο αθηέο, κε κεραλήκαηα θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, επεηδή ν δηεπξπκέλνο 

πιένλ Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη κεγάιεο παξαιίεο (Καβνχξη – Πιαδ- Γάθλεο – Καζηειιφθακπνο, 
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Ρίν, Φαζφππξγνο,  Παξαιία, Βξαρλέτθα), νη νπνίεο ηελ ζεξηλή πεξίνδν, απφ Μάην κέρξη 

επηέκβξην, δέρνληαη θαζεκεξηλά ρηιηάδεο ινπνκέλσλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ απνξξίκκαηα θαη 

σο εθ ηνχηνπ νη παξαιίεο ρξήδνπλ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. 

β)  Καθαπιόηηηα Γαζςλλίος. 

Ο Γήκνο έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ έλα άιζνο, ην Γαζχιιην, εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ 

ηεο Πφιεο, ην νπνίν είλαη κνλαδηθφο πλεχκνλαο πξαζίλνπ γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Δίλαη θαηά 

βάζε, πεπθφθπην θαη άξα πνιχ επηζθαιέο θαηά ηελ εθδήισζε ηπρφλ ππξθαγηάο. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ρξήδεη θαηά αξρήλ θαζαξηζκνχ απφ απνξξίκκαηα φπσο θαη ζηα άιια 

πεξηαζηηθά άιζε (Γεξνθνκεηφ-Καζηειιφθακπνο). 

γ)  Καθαπιόηηηα Υώπυν πολιηιζηικών εκδηλώζευν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εηδηθά θαηά ηε ζεξηλή θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιήζνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, απφ ηνπο δεθάδεο πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ  θαζψο θαη απφ ηνλ ηνκέα 

πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλήζσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Η καδηθή ζπλάζξνηζε πνιηηψλ 

ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, απαηηεί επηκειή θαζαξηζκφ πξηλ θαη κεηά ηηο εθδειψζεηο θαη πξνθαλψο 

επηπιένλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ε Τπεξεζία δελ δηαζέηεη.  

ηελ ίδηα θαηεγνξία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην  Καπναβάλι ηηρ Πάηπαρ πνπ είλαη έλα απφ ηα 

πην ζπνπδαία γεγνλφηα, γηα ηελ πφιε καο θαη ε πεξίνδνο ηεο απνθξηάο αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Σξησδίνπ, μεθηλά ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ γηνξηή ηνπ Αγ. Αλησλίνπ, 

ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη έλα (1) κήλα (ηνπιάρηζηνλ) κεηά. 

δ)  Ππυηοκλήηεια 

Καηά ην κήλα Ννέκβξην πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίος 

Ανδπέος, η οποία έσει πανελλήνιο αλλά και διεθνή σαπακηήπα θαη δηάξθεηα. Σα Πξσηνθιήηεηα 

δελ είλαη κφλν κηα ππφζεζε ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Παηξψλ, ηνπ Ιεξνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Αλδξένπ 

θαη ηνπ θιήξνπ, αιιά νιφθιεξεο ηεο Πάηξαο θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 

 

Κάλςτη αδειών και ζςνηαξιοδοηήζειρ πποζυπικού, μόνιμος και ιδιυηικού δικαίος 

Αοπίζηος Υπόνος.  

Η Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο έθηαθηεο 

αλάγθεο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, ιακβάλνληαο επίζεο ππ΄φςηλ φηη ηθαλφο 

αξηζκφο ππαιιήισλ ζπληαμηνδνηήζεθε θαηά ην έηνο 2019, αλαγθάζζεθε λα πεξηθφςεη θαλνληθέο 

άδεηεο ππαιιήισλ, νη νπνίεο εθθξεκνχλ θαη πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ εληφο ηνπ 2020. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη απμεκέλεο εποσικέρ – 

πεπιοδικέρ και ππόζκαιπερ ανάγκερ ηνπ δηεπξπκέλνπ πιένλ Γήκνπ Παηξέσλ, α) Γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ παξαιηψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Γαζπιιίνπ θαη ινηπψλ πεξηαζηηθψλ αιζψλ, ηελ 

θαζαξηφηεηα ρψξσλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη β) Γηα ηελ θάιπςε θαλνληθψλ αδεηψλ ηνπ 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ΙΓΑΥ,  

 

η Οικονομική Δπιηποπή εγκπίνει ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά ζαπάνηα (40) αηόμυν γηα ηηο θάησζη αλαθεξφκελεο, θαηά αξηζκφ 

αηφκσλ, εηδηθφηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζφληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν, γηα 

ηελ ανηιμεηώπιζη εποσικών – πεπιοδικών και ππόζκαιπυν αναγκών ανηαποδοηικού 

σαπακηήπα: 

 
Α/Α Διδικόηηηα Σςπικά Πποζόνηα Απιθμόρ Υπονική διάπκεια 

1 

ΓΔ Οδηγών Αποππιμμαηοθόπυν 

(Αδεια οδήγηζηρ Γ΄& 

Γ΄καηηγοπίαρ , Κάπηα Φηθιακού 

Σασογπάθος & Π.Δ.Η. ) 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

5 

 

8 κήλεο 

2 
ΓΔ Υειπιζηών Μησανικών 

απώθπυν 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

1 

 

8 κήλεο 
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3 
ΓΔ Σεσνίηερ 

 (Μησανοηεσνίηερ αςη/ηυν) 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

4 

 

8 κήλεο 

4 ΤΔ Δπγάηερ Καθαπιόηηηαρ 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06, Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α). 

30 

 

8 κήλεο 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (40 άηομα) γηα ηε 

Γ/λζε Καζ/ηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ πξνυπνινγίδεηαη ζε 342.240,00 € 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ20-6041.00100 κε ηίηιν «Μηζζνδνζία ΙΓΟΥ 2020 εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ 

Καζ/ηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ. Δμνπιηζκνχ» θαη ζε 99.692,73 € θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-

6054.00100 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΙΓΟΥ 2020 εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ Καζ/ηαο, 

Αλαθ/ζεο & Μερ. Δμνπιηζκνχ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
 

Η παξνχζα απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ, καδί κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ 
 

 

                Ο Ππόεδπορ                                      Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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