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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: 147/2020
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενός εργάτη καθαριότητας για τους χώρους του
Δημαρχείου, και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 15-6-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα
παρακάτω :
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη καθαριστή/ων για τους χώρους του Δημαρχείου.
Έχοντας υπόψη:- Τις διατάξεις της Π.Ν.Π. ΦΕΚ64/14-3-20 αρ.24 παρ.2:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 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, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο
συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και
της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών
(3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).» Η κατά το προηγούμενο
εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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 από την ανάθεση συνεδρίασή του. «Για το προσωπικό της παρούσας δεν
εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).»
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- Το γεγονός ελλειμματικής, αποσπασματικής και εκ περιτροπής καθαριότητας
Δημαρχείου συνέπεια των
ειδικών αδειών του προσωπικού καθαριότητας και την ταυτόχρονη ύπαρξη αυξημένων αναγκών αποτέλεσμα
ειδικών συνθηκών COVID-19.
- Το γεγονός τέλεσης τεχνικών εργασιών εντός του Δημαρχείου που προκάλεσε διάδοση κονιαμάτων σε όλους
τους χώρους του και εμφάνιση μυώνων. Η ελλιπής καθαριότητα των χώρων πλέον ανάγεται σε πρόβλημα
προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
- Τον νέο ΟΕΥ που ψηφίστηκε με την με αριθμό 215/2019 απόφαση του Δ.Σ. και εκκρεμεί η δημοσίευσή του
στο ΦΕΚ.
- Τις διατάξεις του αρ.206 παρ.1 του Ν.3643/06 που αφορά ‘Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.’
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. «Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που
απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη
προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών».
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 20/6041 και 20/6054 που υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 98.000 και
23.900€ αντίστοιχα.
Παρακαλούμε το Σώμα να λάβει απόφαση σχετικά με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ή δύο (κατά την
κρίση της Υπηρεσίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4673/19 άρθρο 1 παρ.3 όπως αντικατέστησε το άρθρο
72 του Ν.3852/10.
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 της κ.Φουρλή Αικατερίνης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, 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΄,
Η δαπάνη της μισθοδοσίας της 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. 147/2020
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

