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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: 148/2020
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του
γραφείου εσόδων του Δήμου και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 12-6-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα
παρακάτω :
Σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 64/14-32020 άρθρο 24 παρ.2 «2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς COVID-19, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι
ΟΤΑ α΄ 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. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων
γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
Με τον Ν.4647/2019 άρ.51 δημιουργήθηκε η υποχρέωση από 1-1-2020 στους πολίτες να δηλώσουν εκ νέου
τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους με απαλλαγή προστίμων και αναδρομικών χρεώσεων. Αρχικά η
ημερομηνία λήξης για την υποβολή των δηλώσεων ήταν η 30 Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου η ΚΕΔΕ
δημιούργησε και ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώσεων. Με την λήψη έκτακτων μέτρων για την μείωση της
εξάπλωσης του κορωνοϊου και τις σχετικές εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για την οργάνωση και λειτουργία των
δημοτικών υπηρεσιών (μη προσέλευση κοινού) δεν γινόταν παραλαβή των αιτήσεων στο Δημαρχείο, αλλά
υπήρχε η δυνατότητα μόνο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα το Υπουργείο παρέτεινε
την προθεσμία υποβολής έως 30 Ιουνίου.
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Επειδή όμως στον Δήμο μας υπάρχει μεγάλο ποσοστό υπερηλίκων οι οποίοι
μπορούν να υποβάλλουν
τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, καθημερινά ( από 1-6-20) προσέρχονται 15-20 πολίτες για υποβολή
δήλωσης διόρθωσης τ.μ., οι οποίοι αναμένουν την εξυπηρέτηση τους από τον μοναδικό υπάλληλο του
Γραφείου Εσόδων, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται και συγχρωτίζονται στο προθάλαμο του Δημαρχείου.
Με δεδομένο ότι δεν έχει δοθεί ακόμη νέα (2η) παράταση αναμένεται αύξηση της προσέλευσης. Επίσης έχει
συσσωρευτεί και όγκος αιτήσεων για διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων Ακινήτων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Ο μοναδικός υπάλληλος του Γραφείου Εσόδων δεν επαρκεί για να ανταπεξέλθει στον μεγάλο
όγκο που έχει συσσωρευτεί λόγω της έκτακτης κατάστασης.. Επιπρόσθετα είναι η περίοδος που
βεβαιώνονται χρηματικοί κατάλογοι Ύδρευσης-Νεκροταφείων κλπ και υπάρχει και εκεί μεγάλος όγκος
εργασίας. Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία
Εισηγείται την πρόσληψη Έκτακτου Υπαλλήλου για την υποστήριξη του Γραφείου Εσόδων με σκοπό την
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για τις δηλώσεις διόρθωσης τ.μ., ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλοι
χρόνοι αναμονής -για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας εποχιακής ανάγκης- σε βάρος του Κ.Α.20/6041 όπου
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για Αποδοχές Εκτάκτων.
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.Σεμερτζίδου Ιωάννας του Θεοχάρη, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού,
με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας για την υποστήριξη του Γραφείου Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24 παρ.2 της Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α΄ και για τους λόγους που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
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. 148/2020
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

