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ΑΔΑ: 6ΖΝΠΩΞΖ-ΨΑΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 26 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.7013/22-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και
τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος

(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

(τακτικό μέλος)

2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

(τακτικό μέλος)

2. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)

(τακτικό μέλος)

3. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

4. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-

(τακτικό μέλος)

5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(αναπληρ.μέλος)

6. Παυλίδης Πέτρος

(αναπληρ. μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 146/2020
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 19-6-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
ΣΧΕΤ : (α) Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’ .
(β) Εισήγηση 09-04-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Κύριοι, Έχοντας υπόψη:
- Την Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’ άρθρο 24 παρ.2
- Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Προσοτσάνης (2291/15-06-2020 ΦΕΚ Β’) και ποιο συγκεκριμένα το ότι υπάρχουν α)
τριάντα (30) θέσεις με «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» και β) οκτώ(8) θέσεις σε
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»
- Την νέα πραγματικότητα μετά την εμφάνιση κορωνοϊού COVID-19.
- Τις ανάγκες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και
κατεπειγόντων αναγκών περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτές προκύπτουν καθημερινά.
Το ότι μέχρι και σήμερα όχι μόνον δεν έχουν τελεσιδικήσει τα αποτελέσματα της Κοινωφελούς
Εργασίας αλλά και δεν έχουν προκηρυχθεί, με συνέπεια να μην μπορούμε λόγω έλλειψης ειδικοτήτων να
εκτελέσουμε βασικές εργασίες.
- Την έλλειψη προσωπικού μετά την απομάκρυνση δύο συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
μιας συναδέλφου η οποία λαμβάνει την άδεια ειδικού σκοπού, μιας συναδέλφου η οποία μετατάχθηκε σε
άλλη θέση και τέλος την ανάγκη χρήσης κανονικών αδειών από το εναπομείναν προσωπικό..
Σας ενημερώνω ότι:
Από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος στην οποία και
προΐσταμαι, δύο υπάλληλοι ο Σ.Π. και η Α.Δ. ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίστηκαν μετά την
εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19. Αυτοί οι δύο λοιπόν συνάδελφοι έλαβαν την άδεια ειδικού σκοπού
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σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. Συμπληρωματικά μία συνάδελφος η Η.Μ.
λαμβάνει την δικαιούμενη άδεια ειδικού σκοπού, και άλλη μία συνάδελφος η Τ.Δ. μετατάχθηκε σε άλλη
θέση με απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι ενώ οι ανάγκες στην καθαριότητα αυξάνονται, το
προσωπικό συνεχώς μειώνεται, και επομένως για να μην υπάρξει πλημμέλεια στην αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών, προτείνεται η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού σύμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετ.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
και ποιό συγκεκριμένα με το άρθρο 24 παρ.2.το οποίο και θα αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες. Τα
καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού θα είναι αυτά που περιγράφονται στο άρθο οκτώ (8) του Ο.Ε.Υ. και
στην υποπαράγραφο που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας σε θέματα πολιτικής προστασίας.
Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη έξι (6) ατόμων τα οποία θα απασχοληθούν στην εφαρμογή των
σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού
σχεδιασμού καθώς και στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πιθανών καταστροφών που θα
προκύψουν στην περιοχή του Δήμου.
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.
 τις υπηρεσιακές ανάγκες λόγω λήψης εκτάκτων μέτρων μείωσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη των παρακάτω ατόμων, με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α΄, τα οποία θ’ απασχοληθούν στην
εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού, περιφερειακού και
τοπικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση πιθανών καταστροφών που θα προκύψουν
στην περιοχή του Δήμου:
1. Πετρόπουλος Απόστολος, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2. Καλτσάμης Θεόδωρος,
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
3. Κύρτσης Χρήστος ,
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
4. Παπάζη Μαρίνα ,
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
5. Ματζίρης Απόστολος ,
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
6. Ανθίτσας Αλέξανδρος , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ.20/6041 «Αποδοχές
εκτάκτων » και 20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων» πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 146/2020
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

