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Απόσπασμα από το πρακτικό της
16.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 373/2020
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8)
μηνών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Ν. 4745/20 άρθρο 74 παρ. 2).
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από
την 20726/10-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου
Κυριάκος, 5) Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ράπτου
Όλγα και
ΑΠΟΝΤΕΣ οι : 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους
Ο.Τ.Α.) του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α΄) ορίζουν : « Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη
προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.
3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 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 την
πρόσληψη συνεδρίασή του…».
Οι διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄) ορίζουν : «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από
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σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως
προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την
αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος
ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη
των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται. 3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι
οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή
κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του
οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν. 2190/1994, όπως
ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους
πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με
σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου. 4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης
προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού. 5. Η
πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το
ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του
χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄),
όπως ισχύει.»
Οι διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
28/03-03-1994 τ. Α΄) ορίζουν ότι : «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του
άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και
πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας
άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται
μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2. Η
διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του
γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης
παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε
σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. …… 4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του
άρθρου 8 του παρόντος νόμου, έλεγχο, τόσο, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης
προσωπικού κατά το παρόν άρθρο, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 αυτού».
Η ανάγκη λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας
υγείας από τη διάδοση - διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 είναι άμεση, και θα πρέπει με κάθε τρόπο
αυτή να αποφευχθεί. Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας, θα πρέπει να
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ενισχυθούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος, για να μη κινδυνεύσει η δημόσια
υγεία και όχι μόνο αυτή.
Ήδη αρκετοί υπάλληλοι, όλων των υπηρεσιών του Δήμου μας έλαβαν αναρρωτικές άδειες, τις ειδικά για
τον κορωνοϊό προβλεπόμενες άδειες, κάποιοι άλλοι έχουν τεθεί σε καραντίνα, επειδή έχουν έρθει σε
επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο κυρίως των
υπηρεσιών καθαριότητας, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με αυξημένο τον κίνδυνο απειλής της
δημόσιας υγείας, εάν δεν πραγματοποιείται σχολαστικά και καθημερινά η αποκομιδή και μεταφορά των
απορριμμάτων, ο καθαρισμός των οδών και των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
καθαριότητα του Δήμου μας στο σύνολό του.
Η κάλυψη μέρους των προαναφερθεισών αναγκών έχει βασισθεί σε μεγάλο βαθμό και στην έλευση των
ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, έλευση η οποία γίνεται με
καθυστερήσεις και σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες δεν καλύπτονται, λόγω των περιορισμών που θέτει το
ίδιο το πρόγραμμα στην άσκηση των καθηκόντων των ωφελούμενων των αντίστοιχων ειδικοτήτων (π.χ.
οι ωφελούμενοι ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, δεν μπορούν να είναι συνοδοί των
απορριμματοφόρων οχημάτων κ.α.).
Για να αντιμετωπισθούν οι παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες αυξημένες ανάγκες, λόγω της
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, απαιτείται η πρόσληψη, για
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών :

Πέντε (5) Οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας),

Ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ (εκσκαφέα - φορτωτή)

Εννέα (9) Εργατών -τριών καθαριότητας - συνοδών απορριμματοφόρων οχημάτων ΥΕ
για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους αντίστοιχους
σχετικούς Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και επειδή οι υπάρχουσες εγγεγραμμένες
πιστώσεις σε αυτούς (τους Κ.Α.) δεν επαρκούν, θα πρέπει με την ίδια απόφαση να γίνει δεσμευτική προς
το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, η οποία
(αναμόρφωση) θα εγκριθεί υποχρεωτικά από αυτό, στην αμέσως επόμενη πρώτη συνεδρίασή του.
Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού,
για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, και να εισηγηθεί προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής :
Προτείνεται η δημιουργία των ΚΑ εξόδων :
1. ΚΑ 20.6041.02 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», με ποσό 25.000,00
€
2. ΚΑ 20.6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου», με ποσό 7.000,00 €
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του
προϋπολογισμού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα
ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδαέξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ μέσω
αποθεματικού, αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη δαπάνη
τμήματος 20).
Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση αθροιστική μείωση, η
οποία προκύπτει από τους :
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1. ΚΑ εξόδων 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», ο οποίος
μειώνεται κατά 25.000,00 €
2. ΚΑ εξόδων 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου», ο οποίος μειώνεται κατά
7.000,00 €
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
[(με ψήφους : 7 υπέρ, 1 κατά (Ράπτου Όλγα)]
Α) Εγκρίνει την πρόσληψη του κάτωθι Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού, για να εργασθεί για χρονικό διάστημα
οκτώ (8) μηνών, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος :
 Πέντε (5) Οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας),
 Ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ (εκσκαφέα - φορτωτή)
 Εννέα (9) Εργατών -τριών καθαριότητας - συνοδών απορριμματοφόρων οχημάτων ΥΕ
Β)

Εισηγείται προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής :
Προτείνεται η δημιουργία των ΚΑ εξόδων :
1. ΚΑ 20.6041.02 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», με ποσό
25.000,00 €
2. ΚΑ 20.6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου», με ποσό 7.000,00 €
Η ενίσχυση αυτή πρέπει να προκύψει μόνον από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του
προϋπολογισμού, διότι τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα
ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδαέξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ
μέσω αποθεματικού, αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών, (δηλαδή από αντίστοιχη
δαπάνη τμήματος 20).
Συνεπώς, για την ενίσχυση των ανωτέρω ΚΑ εξόδων, προτείνεται ισόποση αθροιστική μείωση, η
οποία προκύπτει από τους :
1. ΚΑ εξόδων 20.6041.01 «Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», ο
οποίος μειώνεται κατά 25.000,00 €
2. ΚΑ εξόδων 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου», ο οποίος μειώνεται κατά
7.000,00 €

Γ)

Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 373/2020
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 16.11.2020
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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