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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/03-04-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 31/2020
Θέμα 8ο: Έγκριση πρόσληψης ατόμων με σχέση εργασίας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
Σήμερα την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Τεύχος Α΄ 55/11-03-2020, ύστερα από την με
αρ.3279/27-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην
επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής με τηλεδιάσκεψη, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

5 Δημήτριος

6 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης

Ονοματεπώνυμο
Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ο οποίος δεν συμμετείχε

αν και κλήθηκε νόμιμα

Παναγιώτης Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του όγδοου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ. 3273/27-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-62007) και του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σε συνδυασμό με το άρθρο
24 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/ Α’/ 14-3-2020) παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, έως
τέσσερις (4) μήνες. Η αφετηρία υπολογισμού του 12μηνου αρχίζει από το τέλος της απασχόλησης
για την οποία ο υποψήφιος θα προσληφθεί.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το τμήμα Καθαριότητας για την περίοδο που διανύουμε,
λόγω του υφιστάμενου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊου COVID-19, απαιτείται η
πρόσληψη ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB) για την αντιμετώπιση ενδεχομένων
κινδύνων από εστίες μόλυνσης, σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, καθώς και για υποστήριξηπροστασία της υγείας του ενός και μοναδικού Χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB) που διαθέτει
ο Δήμος μας.

Την πρόσληψη :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
α) Ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB)

Η πρόσληψη της παραπάνω ειδικότητας αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη για την
αντιμετώπιση ενδεχομένων κινδύνων από εστίες μόλυνσης, σε αστικό και περιαστικό
περιβάλλον, καθώς και για υποστήριξη-προστασία της υγείας του ενός και μοναδικού Χειριστή
μηχανημάτων έργου (JCB) που διαθέτει ο Δήμος μας.
Σύμφωνα με τον υπολογισμό του οικονομικού τμήματος η δαπάνη μισθοδοσίας του
παραπάνω προσωπικού (μαζί με εργοδοτικές εισφορές κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 6.000
ΕΥΡΩ περίπου που θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου για την αντιμετώπιση
περιορισμού της διασποράς κορωνοϊου COVID-19».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, την υπ’ αρ. 3273/27-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB), για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κινδύνων από εστίες μόλυνσης,
σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον καθώς και για την υποστήριξη-προστασία της υγείας
του ενός και μοναδικού Χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB) που διαθέτει ο Δήμος
Ηράκλειας.
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2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω εργαζομένου (μαζί με εργοδοτικές εισφορές κ.λ.π.)
ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από την έκτακτη
επιχορήγηση του Δήμου για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς κορωνοϊου
COVID-19».
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06-04-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

