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22/2020
ΘΕΜΑ 1ον
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) εργατών καθαριότητας, με
σύμβαση εργασίας τετράμηνης διάρκειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της
Υπηρεσίας Καθαριότητας, του Δήμου Κόνιτσας στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων
μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήμερα στις
23/03/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, έγινε δια περιφοράς η κατεπείγουσα
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, με αριθμό πρωτ: 1923/23-3-2020, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr)
και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με με το άρθρο 184
του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55
Ά/11.3.2020).
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη διά τηλεφώνου, ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα
και θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10
παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Ά/11.3.2020), διότι πρέπει να γίνει άμεσα
η πρόσληψη 3 εργατών καθαριότητας . Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συμφωνούν για την
δια περιφοράς συνεδρίαση.
Εισήγηση:
Στο άρθρο 24 παρ. 2 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου : Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνoϊού COVID – 19, ΦΕΚ 64 Α΄/14-3-2020, αναφέρονται τα
εξής:
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
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υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την
ανάθεση συνεδρίασή του.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID – 19,
εκδήλωση κρουσμάτων και θανάτων του οποίου έχουν ήδη βεβαιωθεί στη χώρα μας, με την
ύπαρξη συνεχούς αυξανομένου ρυθμού επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, πλήττοντας τους
κατοίκους όλης της Ελλάδας.
2. Τη λήψη εκτάκτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται από
την Κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
3. Την απουσία με την άδεια ειδικού σκοπού δημοτικών υπαλλήλων από την υπηρεσία
τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες
φοιτούν τα τέκνα τους.
4. Τη προληπτική απομάκρυνση υπαλλήλων ΑΜΕΑ και υπαλλήλων υπαγόμενων σε
ευπαθείς ομάδες για την διαφύλαξη της υγείας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.
5. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατ’ ελάχιστο λειτουργίας του δήμου και των
υπηρεσιών του.
6. Επειδή η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό, που εκφεύγει της
αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας, απαιτείται η
ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου
είναι αναγκαία η εφαρμογή των παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 της ΠΝΠ για την πρόσληψη
προσωπικού τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης
κατάστασης.
7. Ο Δήμος Κόνιτσας διαθέτει 3 απορριμματοφόρα, έναν μόνιμο εργάτη καθαριότητας και
δύο εργάτες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσωπικό που δεν επαρκεί για την εύρυθμη και

αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στα πλαίσια των αυξημένων αναγκών που
ανέκυψαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαι την πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης
διάρκειας όπως παρακάτω:
Α/Α
1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Θέσεις 3)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3

4 μήνες

Σύμφωνα με την από 23-03-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει προβλεφθεί
σχετική πίστωση, στον προϋπολογισμό του Δήμου Κόνιτσας οικονομικού έτους 2020 για έκτακτο
προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας και θα βαρύνει αντίστοιχα τον Κ.Α. 02.20.6041.01 με το
ποσό των 13.269,28 € και Κ.Α. 02.20.6054,01 με το ποσό των 3.730,72 €.
Στα Μέλη της οικονομικής επιτροπής είχε σταλεί η εισήγηση του Δημάρχου και η ψηφοφορία
διεξήχθη τηλεφωνικώς. Στη ψηφοφορία συμμετείχαν οι:
Εξάρχου Νικόλαος
Τσιαλιαμάνης Νικόλαος
Χήρας Δημήτριος
Σπανός Γεώργιος
Δημάρατου Αικατερίνη
Ρόμπολος Γεώργιος
Σπανός Βασίλειος

Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

:

Υπέρ

:

-7-

Κατά

: -0 -

Λευκά

:

-0-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της άμεσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 64 Α΄/14-3-2020.
2. Εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με ΦΕΚ 64 Α΄/14-32020
(3) ατόμων ως κάτωθι:
Α/Α
1

Κ.Α.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

02.30.6041.01 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
3
3

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό 22/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Εξάρχου

Χήρας Δημήτριος
Τσιαλιαμάνης Νικόλαος
Σπανός Γεώργιος
Δημάρατου Αικατερίνη
Ρόμπολος Γεώργιος
Σπανός Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κόνιτσας.
Κόνιτσα 23-03-2020
Ο Δήμαρχος
και κατ’ εντολή Δημάρχου
Αθανασίου Μαίρη
ΠΕ Διοικητικού
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