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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 5/2020 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 31/2020  

Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 

12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο 

δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 713/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1., ανακοίνωσε στο σώμα την λήψη των κάτωθι αποφάσεων 

στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της 24/3/2020: 

 

1. Της υπ’ αριθμόν 16/2020 απόφασης με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας 

περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών»  

2. Της υπ’ αριθμόν 17/2020 απόφασης με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες 

αντιπυρικής προστασίας Δήμου Η. Ν. Ψαρών»  

3. Την υπ’ αριθμόν 18/2020 απόφασης με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας 

«Διαμόρφωση παραλιών Η. Ν. Ψαρών» 

4. Της υπ’ αριθμόν 19/2020 απόφασης με θέμα Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αναμεταδοτών» 

5. Της υπ’ αριθμόν 20/2020 απόφασης με θέμα «Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή 

γνωμοδότησης επί της υπ’ αρ. 26/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου (ειδική διαδικασία 

εργατικών διαφορών)» 

 

Στη συνέχεια πρότεινε να συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπεναρδής Γεώργιος 

2. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ. 206 του Ν.3584/2007, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19. 
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1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών 

ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 261 του Ν. 3852/2010 (Α’87). 

 

Το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι σε εφαρμογή του υπ’ 

αριθ. πρωτ. 29065/10.03.2020 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού 

Αξιών Ακινήτων της ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠ.ΟΙΚ., και με καταληκτική ημερομηνία την 

31/5/2020 πρέπει να γίνει η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων, ηλεκτρονικά, στη σχετική βάση 

δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του προσδιορισμού των 

αντικειμενικών αξιών ακινήτων και σύμφωνα με προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 261 του Ν. 3852/2010 (Α’87). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 29065/10.03.2020 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της ΓΓ Οικονομικής 

Πολιτικής του ΥΠ.ΟΙΚ καθώς και το άρθρο. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Χαρακτηρίζει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον και εγκρίνει τη συζήτησή του. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των 

μελών τα εξής: 
 

Σύμφωνα με 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, ορίζονται τα εξής:  

«1. Ειδικά 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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της 

ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 

ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες 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. 

2.(…). 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό 

που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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 στο ΑΣΕΠ, 

καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 
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επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας 

περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά 

παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, 

όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 64/τ.Α'/14-3-2020) ορίζεται ότι : «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α και 

β βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), 

μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. 

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 

απόφαση γίνεται η δεσμευτική εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 

συνεδρίασή του.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α'/20-3-2020) προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 24ου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α'/14-3-2020) και 

ορίζεται ότι : «Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς 

των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 3812/2009 (Α 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται 

στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α 134).» 

Επίσης προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24ου της από 14/3/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α'/14-3-2020) ως εξής: «Για το προσωπικό της παρούσας δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του για την προστασία της δημόσιας υγείας, εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού 

συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών. 

Το προαναφερόμενο προσωπικό ΥΕ Εργατών Καθαριότητας θα απασχοληθεί στην καθαριότητα και 

απολύμανση των χώρων συνάθροισης κοινού, στο σχολαστικότερο πλύσιμο – απολύμανση των κάδων 

απορριμμάτων και των χώρων τοποθέτησης τους, των δρόμων, των πλατειών και των λοιπών 

κοινόχρηστων δρόμων του δήμου, καθώς και των αύλειων χώρων των Σχολικών μονάδων του δήμου 

πριν την επανέναρξη και κατά την λειτουργία τους, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που 

λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 711/ 21-5-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης 

μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων ορισμένου χρόνου στην 

υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, ο 

οποίος ψηφίστηκε με την αρ. 8/2020 (ΑΔΑ: ΕΥΚΕΩΗΧ-ΛΤ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 7153/14-2-2020 (ΑΔΑ: 9OΛΟΟΡ1Ι-ΘΛΩ) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είναι εγγεγραμμένες οι παρακάτω πιστώσεις: 

α) Στον Κ.Α. 20-6041.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας» ποσό 8.240,00 ευρώ. 

β) Στον Κ.Α. 20-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ» ποσό 2.344,50 ευρώ. 
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Οι ανωτέρω πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη της επιπρόσθετης δαπάνης μισθοδοσίας του 

ανωτέρω αναφερομένου προσωπικού, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, 

στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του για την προστασία της 

δημόσιας υγείας. 

Οι απαιτούμενες πιστώσεις προτείνεται να εγγραφούν στην επόμενη αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, ως κατωτέρω: 

Ως προς το σκέλος των ΔΑΠΑΝΩΝ (1): 

Αυξήσεις / μειώσεις πιστώσεων (Μέσω Αποθεματικού) 
Ενίσχυση μέσω αποθεματικού των κάτωθι ΚΑ του σκέλους των εξόδων, προκειμένω να εγγραφούν οι 

απαιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις (από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) για την πρόσληψη 

προσωπικού συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 
Α/

Α ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 

ΜΕΤΑΒ. € 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ € 

1 00-6443.  
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 

τοπικών εορτών 25.000,00 -8.461,86 16.538,14 

2 20-6041.001 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων Καθ/τας 8.240,00 6.600,00 14.840,00 

3 20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 2.344,50 1.861,86 4.206,36 

ΣΥΝΟΛΑ 35.584,50 0,00 35.584,50 

με μεταφορά ίσων ποσών ανά Κ.Α. από και προς το αποθεματικό 9111. 

(1) Μεταβολή Αποθεματικού: 0,00 
 

Το ανωτέρω σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό 

Συμβούλιο στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης 

(δεσμευτικής εισήγησης) της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 24 

της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α'/14-3-2020). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ. 3 

του Ν. 4623/19 

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/14-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID -19). 

 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 /τ.Α/20-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και 

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης). 

 Το γεγονός ότι η ανάγκη περιορισμού της διασποράς του ως άνω ιού είναι μείζονος σημασίας 

για τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια και εμπίπτει στον ορισμό της έννοιας των κατεπειγουσών 

αναγκών 

 Το γεγονός ότι η πανδημία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορονοϊού Covid-19 

στη χώρα μας, αποτελεί έκτακτο περιστατικό που εκφεύγει της αναμενόμενης εξέλιξης της 

προγραμματισμένης δραστηριότητας του δήμου και δια τούτου απαιτείται η ενίσχυση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Καθαριότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας 
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Σελίδα 5 από 5 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 Το υπ’ αρ. πρωτ. 711/21-5-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ΥΕ16 Εργατών 

Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, 

στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του για την προστασία της 

δημόσιας υγείας. 

Το προαναφερόμενο προσωπικό ΥΕ Εργατών Καθαριότητας θα απασχοληθεί στην καθαριότητα και 

απολύμανση των χώρων συνάθροισης κοινού, στο σχολαστικότερο πλύσιμο – απολύμανση των κάδων 

απορριμμάτων και των χώρων τοποθέτησης τους, των δρόμων, των πλατειών και των λοιπών 

κοινόχρηστων δρόμων του δήμου, καθώς και των αύλειων χώρων των Σχολικών μονάδων του δήμου 

πριν την επανέναρξη και κατά την λειτουργία τους, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που 

λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

Β) Οι προσλήψεις κατόπιν αναμόρφωσης θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του σκέλους των δαπανών του Δήμου Ηρωικής Νήσου 

Ψαρών ως εξής: 

 Τον Κ.Α. 20-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας» με το 

ποσό των 6.600,00 ευρώ. 

 Τον Κ.Α. 20-6054.001 με τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ» με το ποσό των 

1.861,86 ευρώ. 

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο προκειμένω να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

πλήρωση των θέσεων. 

 

Δ) Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς αποτελεί δεσμευτική 

εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 64/τ.Α'/14-3-2020). 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31/2020 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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