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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 12564 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

166/2020 
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) και τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12479/10.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

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’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) και τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745/2020, έως τις 28.2.2021, επιτρέπεται 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 

της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η 

πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 

προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας έπειτα από την 

εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εισηγούμαστε την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού 

με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως  

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

(ΔΕ) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) 8 ΜΗΝΕΣ 5 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) 8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) 4 ΜΗΝΕΣ 2 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 

 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικον. Έτους 2020 και 2021 

και συγκεκριμένα τους κωδικούς των εξόδων 70-6041.04 «Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου προς την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 (έκτακτη επιχορήγηση)» και 70-6054.04 «Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων COVID-19», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 12683/16-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΥΩ6Ι-Ξ3Δ) 

και 12684/ 16-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ν81Ω6Ι-ΧΟΩ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του 

διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Θα υπερψηφίσουμε. Θα πρέπει όμως να τηρηθούν όλες 

οι προϋποθέσεις διαφάνειας στις προσλήψεις με σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (Α΄143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ’ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α’ 214): «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., 

ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες 

διατάξεις.», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. : 

204/2019 (ΑΔΑ:6 Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  και επικυρώθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 398/3934/21-01-2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 9ης τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», 

- τις υπ’ αριθμ. 12683/14-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΥΩ6Ι-Ξ3Δ) και 12684/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ν81Ω6Ι-

ΧΟΩ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για τους λόγους που προαναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και όπως αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

(ΔΕ) 

8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) 8 ΜΗΝΕΣ 5 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) 8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΕ) 8 ΜΗΝΕΣ 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) 4 ΜΗΝΕΣ 2 

 

Β. Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικον. Έτους 2020 και 2021 

και συγκεκριμένα τους κωδικούς των εξόδων 70-6041.04 «Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου προς την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 (έκτακτη επιχορήγηση)» και 70-6054.04 «Εργοδοτικές 

εισφορές υπαλλήλων COVID-19», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 12683/14-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΥΩ6Ι-Ξ3Δ) 

και 12684/ 14-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ν81Ω6Ι-ΧΟΩ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του 

διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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