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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της 26
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και 

ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 23721/07-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποιήθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα μέλη, έξι (6) δηλαδή: 

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κορεντσίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Τσανούσας Κων/νος 

2. Λίτσκας Διονύσιος  Γιαννάκης Πέτρος  

3. Μηταλίδης Κίμων Βασιλειάδης Πολυχρόνης 

4. Τόσκος Πέτρος  

5. Φουλιράς Στυλιανός  

6. Παύλου Κων/νος  

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Καραγιαννίδου Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) οδηγού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) 

μηνών στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού  (COVID-19)» 

 

     Αριθμός απόφασης  206/2020 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την από 05-08-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης, κ. Κων/νου Τσανούσα και της 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) οδηγού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 

στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού  (COVID-19)» 

 

1.Με τις διατάξεις του άρθρου 24 της από 14/3/2020(ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) Πράξης Νομοθετικού  

Περιεχομένου  «Εφόσον  εξακολουθεί  να  υφίσταται  άμεσος  κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

κορωνοϊού covid-19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση  Υπουργού  Υγείας  ,και  πάντως  

για  χρονικό  διάστημα  που  δεν  μπορεί  να υπερβαίνε

143) και 

της περ.ιε της παρ. 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις 
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(4) μήνες. Η κατά το νόμο προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της 

Οικείας Οικονομικής Επιτροπής». 

2.Με τις διατάξεις τις παραγ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20/3/2020 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-

2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Στο άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-3020 ΠΝΠ 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι κατά το προηγούμενο εδάφι

. 2 του άρθρου 

1 του ν. 381

134)»    

 3.  Με το αριθμ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  διευκρινίζετε ότι οι 

συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων  που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 

κορωνοϊού (COVID-19) μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13.09.2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων 

(4) μηνών . 

4.Το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα άμεση ανάγκη για την επιπλέον στελέχωση της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς  και ειδικότερα: 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Καθημερινότητας με το από 04.08.2020 έγγραφό του  προς τη 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι επειδή είναι  ανεπαρκής η στελέχωση της υπηρεσίας 

Καθαριότητας  λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων και χορήγησης αδειών,  καθίσταται αναγκαία η 

πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών για χρονικό διάστημα (4) μηνών , προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν  έκτακτες ανάγκες και  να ληφθούν μέτρα  αποφυγής και περιορισμού  της  διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 . 

Επειδή η εξάπλωση του κορονοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό που εκφεύγει της αναμενόμενης 

εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας του Δήμου μας απαιτώντας μερική αντικατάσταση 

των υπαλλήλων που απουσιάζουν από την υπηρεσία για την ελάχιστη στελέχωση των υπηρεσιών σε 

εργασίες υποστηρικτικές των εργαζομένων υπαλλήλων. Επειδή είναι άμεσα επιβαλλόμενη, επίκαιρη 

και συνδέεται άμεσα λειτουργικά και χρονικά με την ανωτέρω αναγκαιότητα η πρόσληψη προσωπικού 

μέχρι τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης.  

 Για τους όλους τους ανωτέρω λόγους  προτείνετε  η πρόσληψη ενός (1)  ατόμου με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συγκεκριμένα: 

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 Τεσσάρων (4) μηνών 

 

Η σχετική πίστωση θα προβλεφθεί κατά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

η οποία θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς Κ.Α. 15.6041.03 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

συμβασιούχων (περιλ/νται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-Συμβ. λόγω 

κορονοϊού COVID-19»  και Κ.Α. 15.6055.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ, Συμβ. λόγω 

κορονοϊού COVID-19 ». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου για την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας   και μετά  από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) οδηγού ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών στο 

πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού  (COVID-19), σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην από 05-08-2020 εισήγηση του 
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Αντιδημάρχου Διοίκησης, κ. Κων/νου Τσανούσα και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών. 

 

Η σχετική πίστωση θα προβλεφθεί κατά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2020 η οποία θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς Κ.Α. 15.6041.03 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

συμβασιούχων (περιλ/νται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-Συμβ. 

λόγω κορονοϊού COVID-19»  και Κ.Α. 15.6055.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ, Συμβ. 

λόγω κορονοϊού COVID-19 ». 

 

Η δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.  

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2020 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 

 

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Λίτσκας Διονύσιος 

Μηταλίδης Κίμων 

Τόσκος Πέτρος 

Φουλιράς Στυλιανός  

Παύλου Κων/νος 
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