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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-4-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.7611/12-4-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου δίµηνης διάρκειας, για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του τµήµατος  καθαριότητας & ανακύκλωσης, λόγω covid 19. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Αθηνά Τερζοπουλου  
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1.  Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου δίµηνης διάρκειας για τις 
ανάγκες  του τµήµατος  καθαριότητας & ανακύκλωσης λογω  covid 19. 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για την άµεση αντιµετώπιση των αναγκών του τµήµατος καθαριότητας 
και ανακύκλωσης λόγω covid-19. 
  Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  

ΑΔΑ: ΩΚ32ΩΡ6-9ΗΕ



� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος,  για την άµεση αντιµετώπιση των αναγκών του τµήµατος καθαριότητας και 
ανακύκλωσης λόγω covid-19. 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 7564/9-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος – καθαριότητας και ποιότητας Ζωής , τµήµα καθαριότητας & ανακύκλωσης στην οποία 
αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Θέµα:  Προγραµµατισµός προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου δίµηνης 
διάρκειας µηνών Απριλίου-Μαιου-Ιουνίου 2021 για τις ανάγκες του τµήµατος καθαριότητας και 
ανακύκλωσης λόγω covid 19. 
Στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας του προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου µας, 
αιτούµαστε την πρόσληψη οκτώ (8) εργατών καθαριότητας συνοδών απορριµµατοφόρου δίµηνης διάρκειας 
για τους µήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2021, για τις ανάγκες του τµήµατος καθαριότητας & ανακύκλωσης. 
Οι αυξηµένες ανάγκες της υπηρεσίας, η κόπωση του προσωπικού και οι υποχρεωτικές άδειες που δεν 
δόθηκαν στο προσωπικό λόγω κορονοϊού (covid-19) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήµερα, µας οδήγησαν 
στο παρόν αίτηµα που είναι εύλογο και δίκαιο. 
Με την υπ’ αριθµ. 7613/12-04-2021 βεβαίωση, η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής: 
«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι, υπάρχει πίστωση στον Π/Υ του 
οικονοµικού έτους  2021 στους αντίστοιχους κωδικούς 20.6041.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων το κόστος ανά εργαζόµενο ανέρχεται στα 2.000 ευρώ το δίµηνο και 20.6054.0024 για 
Εργοδοτικές εισφορές,  το κόστος ανά εργαζόµενο ανέρχεται στα 600 ευρώ το δίµηνο, του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Εορδαίας,  για την πρόσληψη 8 ατόµων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας, 
στην υπηρεσία καθαριότητας. 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
∆ΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Αποκοµιδή 
απορριµµάτων 

8 άτοµα Εργάτες 
καθαριότητας 

20.6041.000 

20.6054.0024 

16.000€ 

4.800 

      

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 του τµηµατος καθαριοτητας ,προτείνουµε την πρόσληψη των παρακάτω 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

(ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

8 

   

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

Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                          Αριθµ. Απόφ. 93/2021 

ΑΔΑ: ΩΚ32ΩΡ6-9ΗΕ



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
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 2021 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 υπ’αριθµ 7564/9-4-2021 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος – καθαριότητας και ποιότητας Ζωής  
9. την υπ’ αριθµ. 7613/12-04-2021 βεβαίωση της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
                                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του 
∆ήµου µας, στην υπηρεσία Καθαριότητας , µέγιστης διάρκειας δύο µηνών ( σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών) έναρξη από µήνα Απρίλιο , 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  

(ΣΥΝΟ∆ΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 

8 ∆ύο -2- µήνες Καθαριότητα  

     

 

Β. Η δαπάνη των  αποδοχών για την πρόσληψη των οκτώ (8) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟ∆ΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) στην  Καθαριότητα, θα αντιµετωπιστούν από τον προϋπολογισµό οικ έτους 

2021, σύµφωνα µε την 7613/12-04-2021 Βεβαίωση της Ο.Υ, ως εξής: 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
∆ΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Αποκοµιδή 
απορριµµάτων 

8 άτοµα Εργάτες 
καθαριότητας 

20.6041.000 

20.6054.0024 

16.000€ 

4.800 

      

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 93/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. ∆ηµητριος Σποντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
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