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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
η

διότι εκ παραδρομής στην 6 θέση του πίνακα
καταγράφηκε λάθος όνομα αντί του ορθού
που καταγράφεται στην απεσταλμένη εισήγηση
προς τα μέλη της ΟΕ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ.10/2020 (δια περιφοράς) τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00πμ-15.00μμ πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020
τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και
ύστερα από την αριθμ.4708/24-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε
στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ.Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες
με την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα επτά
(7) τακτικά μέλη ήταν όλοι παρόντες, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιπρόεδρος)
5. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

6. .Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

7. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

κανείς

Αριθ.Απόφ: 96/2020
ΘΕΜΑ:

Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της αριθ.64/14-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την από 22-4-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Π.Ν.Π. 64/14-032020/Φ.Ε.Κ. Α’ (άρθρο 24 παρ.2)».

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Έχοντας υπόψη:
(α) την 88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(β) τις διατάξεις άρθρο 24 παρ.2 Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’
(γ) Την Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’ άρθρο 37 §§ 1, 5
(δ) Την ανάγκη σύναψης συμβάσεων εργασίας
Προτείνει την πρόσληψη των κάτωθι αναφερομένων ατόμων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με την
88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης

ΑΔΑ: ΨΡΟΜΩΞΖ-80Γ
Συγκεκριμένα :
Διάρκεια ισχύουσας Σύμβασης

α/α

Επώνυμο

Όνομα

1

Παπαδόπουλος

Παύλος

2

Μπαϊραμίδης

Χαράλαμπος

3

Κουρκουρίδης

Αριστείδης

4

Λεωνίδης

Παντελής

5

Δημητριάδης

Κωνσταντίνος

6

Αντωνίου

Αντώνιος

7

Κανάτας

Κωνσταντίνος

Από
04.05.2020

Ειδικότητα

Εώς
03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
ΔΕ Οδηγών (Δίπλωμα Γ
Κατηγορίας)
ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
ΥΕ Συνοδών
Απορριμματοφόρων

Καλούμε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη :
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019 και την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
• Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α΄ σύμφωνα με τις οποίες
«εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού δυνάμει της παρ.1
του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4)
μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής.
• Την αριθμ. 88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη
επτά (7) ατόμων
• τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω λήψης εκτάκτων μέτρων μείωσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού
• την αριθ.20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί εφαρμογής κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19-αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων.
• Από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο των μελών, διαπιστώθηκε ότι, όλα τα
μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο εκτός από τους κ.κ.Ηλιάδη και Ντεμίρη οι οποίοι ψήφισαν «λευκό»
διότι, όπως κατέγραψαν, δεν συμφωνούν με τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις και προτείνουν
στους δύσκολους αυτούς καιρούς για θέματα προσωπικού, προσλήψεων κλπ. να υπάρχει μεγαλύτερη
διαφάνεια, ν’ αποφασίζει για τις προσλήψεις ένα διαπαραταξιακό όργανο και να θέτει κάποια κριτήρια
αξιοκρατικά, κοινωνικά και άλλα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΔΑ: ΨΡΟΜΩΞΖ-80Γ
Την πρόσληψη των παρακάτω ατόμων, με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας, σύμφωνα με την
αριθ.88/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

α/α

Επώνυμο

Διάρκεια ισχύουσας
Σύμβασης

Όνομα

Από

Εώς

Ειδικότητα

1

Παπαδόπουλος

Παύλος

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

2

Μπαϊραμίδης

Χαράλαμπος

04.05.2020

03.09.2020

ΔΕ Οδηγών (Δίπλωμα Γ Κατ)

3

Κουρκουρίδης

Αριστείδης

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

4

Λεωνίδης

Παντελής

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

5

Δημητριάδης

Κωνσταντίνος

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

6

Αντωνίου

Αντώνιος

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

7

Κανάτας

Κωνσταντίνος

04.05.2020

03.09.2020

ΥΕ Συνοδών
Απορριμματοφόρων

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ.20/6041
«Αποδοχές εκτάκτων » και 20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων» πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικ.έτους 2020
Μειοψηφούντων των κ.κ.Ντεμίρη Αθανασίου και Ηλιάδη Μιχαήλ για το λόγο που αναφέρεται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 96/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

