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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/10-09-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 206/2021
Θέμα 11ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών για χρονική διάρκεια δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
από 11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ’ αρ.18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.10424/06-09-2021 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, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, στην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας, στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Χρυσοχωράφων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Κοινότητας Κοίμησης, 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, 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 :

1
2
3
4

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Ανέστης
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Τζήκας

Νικόλαος

Μέλος

5 Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο
Ιωάννης Αβραμίδης
Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
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6 Κλεάνθης

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας και
η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή Πρόεδρος Κοινότητας Ηράκλειας.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του εντέκατου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ. 10392/06-09-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Ανέστη Λαζαρίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.
2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ.
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18
«1. Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο
(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999
(Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η υπηρεσία καθαριότητας και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση των αυξημένων καθηκόντων τους όπως στην
εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των τοπικών κοινοτήτων και των κοινόχρηστων χώρων πλατείες,
πάρκα κ.λ.π. καθώς επίσης και στον ελαιοχρωματισμό κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων.
Συνεπώς, η υπηρεσία καθαριότητας και η τεχνική υπηρεσία προκειμένου να ανταποκριθούν στις
παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες εποχιακές αυξημένες ανάγκες αιτούνται την πρόσληψη (4)
εργατών ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας και ενός (1) εργάτη ειδικότητας ΥΕ
Βοηθών Ελαιοχρωματιστών.
Η δαπάνη αποδοχών των τεσσάρων (4) εργατών ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
Καθαριότητας στο τμήμα καθαριότητας και ενός (1) εργάτη ειδικότητας ΥΕ Βοηθών
Ελαιοχρωματιστών στο τμήμα τεχνικών υπηρεσιών, για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα
βαρύνουν τον ΚΑ 20.6041 με το ποσό των 10.300 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 20.6054.01
με ποσό 3.000 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για την υπηρεσία καθαριότητας και τον ΚΑ
30.6041 με το ποσό των 2.500 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 30.6054.01 με ποσό 800,00 € για
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για την τεχνική υπηρεσία. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι
εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
το άρθρο 72 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020
την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21
την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Δήμου
την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ 5345/4-2-2005
το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
την με αριθ. πρωτ. 10391/6-9-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για χρονική
διάρκεια δύο (2) μήνες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες ανάγκες και
συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας και ενός
(1) εργάτη ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, και την υπ’ αρ. 10312/02-09-2021 εισήγηση του
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου και μετά από διαλογική
συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
Καθαριότητας και ενός (1) εργάτη ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών για διάστημα
δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση συσσωρευμένων έκτακτων αναγκών.
• Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνουν τον ΚΑ 20.6041 με το
ποσό των 10.300,00€ για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 20.6054.01 με ποσό 3.000,00€ για
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για την υπηρεσία καθαριότητας και τον ΚΑ 30.6041 με το
ποσό των 2.500,00€ για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 30.6054.01 με ποσό 800,00€ για
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για την τεχνική υπηρεσία.
• Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 15-09-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

