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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

48/2020

από το πρακτικό της 7ης/07.04.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 07.04.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από την με αριθμό πρωτ.:
3123/03.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
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Θέμα 3 : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφο 5β του ΦΕΚ 75/τεύχος Α. 30.3.2020 σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από
την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων
πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64)
εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται
εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18)
ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που
απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.
Β) Επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ /11.03.2020/ τεύχος Α΄ άρθρο 10 παράγραφος 3α και 3β κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 .
Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων 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 την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Γ) Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφο 2 ΦΕΚ64.14.3.2020/ Τεύχος Α 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. 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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εισηγούμαστε:
Α. Την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου υπηρεσίας
καθαριότητας και συγκεκριμένα τριών (3) οδηγών και επτά (7) εργατών καθώς και μιας (1) βοηθού
νοσηλευτών για την υπηρεσία της κοινωνικής πολιτικής με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, για των αναγκών που προέκυψαν
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφο 2 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.», ως εξής:
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1. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών :
Αύξηση/
Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Μείωση/ νέα
Αριθμός
τροποποίηση
εγγραφή
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
1.
20.6142.02
Μελίβοιας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους
25.496,00
146.791,20
2020 (Ε.Δ.)
2.

30.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

24.004,00

10.996,00

3.

45.6011.01

Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας
νεκροταφείων

6.050,00

20.554,58

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 55.550,00€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 62.795,58€.
2. Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Κωδικός
Αύξηση/
Α/Α
Τίτλος
Αριθμός
νέα εγγραφή
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου
1.
20.6041.01
Χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
39.000,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων Ορισμένου
2.
20.6054.01
(ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
10.500,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου
3.
15.6041.01
χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
4.800,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ορισμένου
4.
15.6054.01
Χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
1.250,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 55.550,00€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 7.245,58€.

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
39.000,00

10.500,00

4.800,00

1.250,00

Η αποδέσμευση του ποσού των τακτικών αποδοχών υπηρεσίας νεκροταφείων δικαιολογείται από την
μετάταξη ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Ίσως θα έπρεπε να προσλάβουμε περισσότερο
προσωπικό άλλων ειδικοτήτων όπως νοσηλευτές ή εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά κατανοούμε τις
έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν με την πανδημία και θα υπερψηφίσουμε».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143): «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».,
- τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2ιε΄ του Ν. 3812/2009 (Α’ 234): «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020):
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος
A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.»,
- την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ): «Νέες ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
- το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 20203/27.03.2020: «Καταγραφή τετράμηνων συμβάσεων από τους ΟΤΑ α΄ και β’
βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.»,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
στις υπηρεσίες καθαριότητας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1.

ΔΕ 29 - Οδηγοί Απορριμματοφόρων - φορτηγών

3

τέσσερις (4) μήνες

2.

ΥΕ Εργάτες/εργάτριες Προσωπικό Καθαριότητας

7

τέσσερις (4) μήνες

3.

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

1

τέσσερις (4) μήνες

α/α

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται με σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας,
καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Αγιάς και θα καλύψει τις κατεπείγουσες και
απρόβλεπτες ανάγκες που προέκυψαν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Η δαπάνη των αποδοχών των πέντε οδηγών και σαράντα εργατών στο τμήμα καθαριότητας, θα βαρύνουν
τους Κ.Α. 20.6041.01 και 15.6041.01 με το ποσό των 39.000,00€ και 4.800,00€ για τακτικές αποδοχές και
τους ΚΑ 20.6054.01 και 15.6054.01 με ποσό 10.500,00 και 1250,00€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ΕΦΚΑ.
Β. Εισηγούμαστε στο δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού
έτους, για την κάλυψη των πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ως
εξής:

ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ
Σελίδα 5 από 5

1. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών :
Αύξηση/
Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Μείωση/ νέα
Αριθμός
τροποποίηση
εγγραφή
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
1.
20.6142.02
Μελίβοιας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους
25.496,00
146.791,20
2020 (Ε.Δ.)
2.

30.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες

24.004,00

10.996,00

3.

45.6011.01

Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας
νεκροταφείων

6.050,00

20.554,58

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 55.550,00€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 62.795,58€.
2. Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

Αύξηση/
νέα εγγραφή

Σύνολο μετά την
τροποποίηση

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου
Χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
39.000,00
39.000,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων Ορισμένου
2.
20.6054.01
(ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
10.500,00
10.500,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου
3.
15.6041.01
χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
4.800,00
4.800,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ορισμένου
4.
15.6054.01
Χρόνου (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ
1.250,00
1.250,00
64.14.3.2020./Τεύχος Α’)
Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 55.550,00€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 7.245,58€.
Παρατήρηση: Η αποδέσμευση του ποσού των τακτικών αποδοχών υπηρεσίας νεκροταφείων
δικαιολογείται από την μετάταξη ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας.
1.

20.6041.01

Γ. Αναθέτουμε στο Δήμαρχο Αγιάς τις επιπλέον ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

