
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   5/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού. 

Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
1293/8-1-2021 (Β’ 30), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 592/14-01-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου 
Προσωπικού Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Σύμφωνα με τα άρθρα 175 του Ν. 4764/2020 και 20 του Ν. 2190/1994 παρέχεται η 
δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β βαθμού  να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με 
μέγιστη διάρκεια έως οκτώ μήνες και πάντως όχι πέραν της 5ης Ιουλίου του 2021, για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται 
στο αρθρ. 5 του π.δ. 164/2004 ( κώλυμα). Η μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου απαγορεύεται ρητά.  

Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνεται η πρόσληψη δύο (2) ατόμων και πιο 
συγκεκριμένα: ενός (1) ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου) και 
ενός (1) ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου, λόγω του ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό 
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δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση συνεργείων καθαριότητας και αποκατάστασης 
βλαβών, καθώς μεγάλος αριθμός υπαλλήλων είτε ασθένησε με covid 19, είτε ήρθε σε 
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα με αποτέλεσμα να τεθεί σε καραντίνα δέκα (10) 
ημερών. Το εναπομείναν προσωπικό εργάστηκε καθημερινά και ανελλιπώς, χωρίς να 
του χορηγηθεί κανονική άδεια, γιατί η υπηρεσία καθαριότητας και εύρυθμης 
λειτουργίας οικισμών, δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να προχωρήσει σε 
τηλεργασία ή σε εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού της. Η πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού κρίνεται λοιπόν απαραίτητη προκειμένου να λειτουργήσει 
ομαλά η υπηρεσία.» 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ως εξής: 

 έναν (1) ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου) και  

 έναν (1) ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου 

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης θα είναι το ανώτερο δύο (2) μήνες. 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 

Η δαπάνη των  αποδοχών  του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον ΚΑ 
20.6041.004 με το ποσό των  5.000,00€ για  αποδοχές εκτάκτων δίμηνης 
απασχόλησης  και  τον ΚΑ 20.6054.004 με ποσό  1.400,00€ για ΕΦΚΑ 
εκτάκτων δίμηνης απασχόλησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 5/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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