
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       αριθµ. απόφ. 82/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 31-3-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ. η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 7183/31-3-2020 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την  από 24-3-2020 εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου κ.Κεσκερίδη Χρ., στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού για 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου µέγιστης διάρκειας δύο (2) µηνών (σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών). 
Ο φορέας διενεργεί την πρόσληψη και αποστέλλει τον πίνακα προσληπτέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς 
και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτος, το αργότερο µέχρι και 31Η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο για την συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας 
περίπτωσης. 
Έχοντας ως δεδοµένο ότι το υπάρχον µόνιµο προσωπικό δεν επαρκεί αριθµητικά ώστε να ανταπεξέλθει 
στις αυξηµένες ανάγκες α) για την αποκοµιδή των απορριµµάτων του διευρυµένου ∆ήµου Εορδαίας β) για 
τις ανάγκες του τµήµατος πρασίνου Προτείνουµε την πρόσληψη των παρακάτω 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 

Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020 υπάρχουν εγγεγραµµένες πιστώσεις προς αντιµετώπιση των ανωτέρω 
δαπανών και ως εκ τούτου εκδόθηκε η υπ’αριθµ 7115/24-3-2020 Βεβαίωση από την Ο.Υ στην οποία 
αναφέρονται τα έξης: 

ΑΔΑ: 6Δ2ΔΩΡ6-ΠΝΘ



«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι, υπάρχει πίστωση στον Π/Υ του 
οικονοµικού έτους  2020 για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας για την πρόσληψη : 5 ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας και 5 ΥΕ Εργατών Πρασίνου, δίµηνης διάρκειας: 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΜΗΝΕΣ 5 20.6041.0000 

20.6054.0054 

12.000,00 

3.600,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 15.600,00 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2 ΜΗΝΕΣ 5 35.6041.0000 

35.6054.0024 

11.000,00 

3.300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 14.300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         29.900,00» 

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.Τα µέλη  

Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας ,σύµφωνα µε το σχετικό e-mail, διατύπωσαν τη θέση πως είναι θετικοί 

υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι από την µείζονα αντιπολίτευση, δεοντολογικά, να προταθούν και 

προσληφθούν 3 άτοµα συνολικά.O ∆ηµ. Σπόντης & Ευσ. Κοκκινίδης ψήφισαν θετικά µε σχετικό email . Ο 

∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  και οι Ζαφ. Σεβαστού και Κυρ. 

Αντωνιάδης  ψήφισαν επίσης θετικά. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 82/2020 

                   Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το 
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2.το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την 
παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του 
Ν.4547/2018 
3. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 
4.τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του έτους 2020 του ∆ήµου   
5.την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣ∆∆Α Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003  
6.την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣ∆∆Α  οικ 5345/4-2-2005 
7.το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣ∆∆Α  
8 την µε αριθ. Πρωτ. 7115/24-3-2020 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
9. την από 24-3-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του 
∆ήµου µας, στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου  , µέγιστης διάρκειας δύο µηνών ( σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών), σύµφωνα µε το αρ 206 του ν 3584/2017 όπως τροπ/κε και ισχύει, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο εισαγωγικό µέρος, και πιο συγκεκριµένα: 
 

α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  5 ∆ύο -2- µήνες Καθαριότητας  

ΑΔΑ: 6Δ2ΔΩΡ6-ΠΝΘ



2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5 ∆ύο-2- µήνες Πρασίνου  

 
Β. Η δαπάνη των  αποδοχών για την πρόσληψη των πέντε (5)ΥΕ Εργατών καθαριότητας στο Τµήµα 
Καθαριότητας, θα βαρύνουν τον ΚΑ 20.6041.0000 µε το ποσό των 12.000,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον 
ΚΑ 20.6054.0024 µε ποσό 3.600,00 € για εργοδοτικές εισφορές και η δαπάνη των  αποδοχών για την 
πρόσληψη των  πέντε (5)ΥΕ Εργατών πρασίνου , θα βαρύνουν τον ΚΑ 35.6041.0000 µε το ποσό των 11.000 
€ για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 35.6054.0024 µε ποσό 3.300 € για εργοδοτικές εισφορές. Οι ανωτέρω 
πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισµού έτους 2020, σύµφωνα µε την 
αριθ. πρωτ. 7115/24-3-2020 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 82/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: 6Δ2ΔΩΡ6-ΠΝΘ
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