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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 
1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση 
συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και τη  με αρ. πρωτ.  ΥΠ.ΕΣ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020  εγκύκλιο, την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 και την με αρ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της παρ.7 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, σας καλούμε να λάβετε μέρος  στην έκτακτη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας epresence.gov.gr την 11η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα: 

 
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού για το έτος 2021.  
 

 
       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης  οφείλεται στο γεγονός ότι  με το  αρ. πρωτ. οικ. 14626/26-2-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, καλούμαστε όπως 
προβούμε στην ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων του Δήμου μας για το έτος 2021, σύμφωνα με τις 
ανάγκες μας και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών. 

 Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 25241/03.03.2021 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορίζεται προθεσμία για την αποστολή αιτημάτων προσλήψεων προσωπικού 
με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών για το έτος 2021, η Παρασκευή 
12/03/2021. 
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