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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.8101/16-7-2020 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 επτά (7) τακτικά μέλη παρόντα,
επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

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

7. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

κανείς

Αριθ.Απόφ: 180/2020
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 14-7-2020 εισήγηση
του Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο Δήμο Προσοτσάνης».
ΣΧΕΤ : (α) Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’ .
(β) Εισήγηση 09-04-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος.
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.
• Το ότι στα διοικητικά όρια του Δήμου Προσοτσάνης όπως πληροφορούμαστε από τις Δημόσιες Δομές
Υγείας (Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο) υπάρχει τελευταία μια αύξηση κρουσμάτων θετικών στον
Covid-19, με συνέπεια να πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της Δημόσιας
Υγείας.
• 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 τελείωσε η σύμβαση του ιδιώτη ο οποίος στα πλαίσια της εργασίας «Συντήρηση – Περιποίηση
των χώρων πρασίνου του Δήμου Προσοτσάνης» ήταν επιφορτισμένος με την κοπή των χόρτων και τον
ευπρεπισμό των χώρων πρασίνου σε όλο το Δήμο Προσοτσάνης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
χώροι οι οποίοι συντηρούνταν με την παρούσα εργασία ανέρχονται σε 180.995 m2, και ενόψει της
καλοκαιρινής περιόδου θα πρέπει να συνεχίσουν να συντηρούνται (κοπή χόρτων) καθώς και να
ραντίζονται (κουνούπια κλπ).
• Το ότι μέχρι και σήμερα (14/7/2020) δεν έχουν τελεσιδικήσει τα αποτελέσματα της Κοινωφελούς
Εργασίας, με συνέπεια να μην μπορούμε λόγω έλλειψης ειδικοτήτων να εκτελέσουμε βασικές εργασίες.
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Την έλλειψη προσωπικού διότι σε λίγες μέρες λήγει η σύμβασηΑΔΑ:
τριών
(3) εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ.
οκτάμηνης διάρκειας οι οποίοι ασχολούνταν με την αποκομιδή απορριμμάτων (2 άτομα) και με
ηλεκτρολογικές εργασίες, παρακολούθηση – συντήρηση αντλιοστασίων (1 άτομο) με συνέπεια να
αδυνατούμε να εκτελέσουμε βασικές εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και παρακολούθησης –
συντήρησης των αντλιοστασίων. Επομένως μπορεί να υπάρξει κίνδυνος τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο
και για την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιμου ύδατος. Επίσης επέστεψαν στην εργασία τους οι
δύο συναδέλφοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (Α.Δ. & Σ.Π.), αλλά δεν μπορούν λόγω των
παθήσεών τους να απασχοληθούν σε εργασίες αιχμής.
• Επίσης μία συνάδελφος η Τ.Δ. μετατάχθηκε σε άλλη θέση με απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(Επόπτης Καθαριότητας).
• Τέλος σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και την ανάγκη χορήγησης κανονικών αδειών
στο εναπομείναν προσωπικό.
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 άρθρο οκτώ (8) του Ο.Ε.Υ. και στην
υποπαράγραφο που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας σε θέματα
πολιτικής προστασίας.
Συγκεκριμένα προτείνεται η πρόσληψη επτά (7) 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 :
• Την παρ.2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/14-03-2020/Φ.Ε.Κ. Α’
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012, από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παρ.9 του άρθρου 10 του
Ν.4625/2019 και την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
Κατά τη διαλογική συζήτηση ο κ.Ντεμίρης τόνισε ότι οι αναγκαιότητες του δήμου μπορούν να
καλυφτούν από το υπάρχον σήμερα προσωπικό, αφού έγιναν ήδη πολλές προσλήψεις και όχι να
προσλαμβάνεται νέο, χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και να γίνονται αδικαιολόγητες σπατάλες. Επίσης,
πρόσθεσε ότι στο παρελθόν λιγότερο προσωπικό κάλυπτε τις ίδιες αναγκαιότητες. Σε απάντηση ο Δήμαρχος
διευκρίνισε ότι οι προσλήψεις αντιμετωπίζονται από χρηματοδότηση αντιμετώπισης του κορωνοϊού
Με την άποψη του κ.Ντεμίρη συμφώνησε και ο κ.Ηλιάδης Μιχαήλ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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. Ματζίρης Αντώνιος, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2. Ανδρεάδης Νικόλαος, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
3. Αντωνίου Θεαγένης , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
4. Σαμαράς Γεώργιος , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
5. Αγγελάκης Ηλίας , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
6. Βασιλειάδης Χρήστος , ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
7. Τσιμαχίδου Σταυρούλα, 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
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Ντεμίρη Αθανασίου και Ηλιάδη Μιχαήλ για το λόγο
που αναφέρθηκε στο σκεπτικό της απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 180/2020
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

