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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/02-03-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 30/2021
Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης ατόμων με σχέση εργασίας τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 74 Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊου COVID-19.
Σήμερα την 02α Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1 του άρθρου
1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/05-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/05-02-2021,
ύστερα από την με αρ.2117/26-02-2021 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, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, 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 7:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Δημήτριος
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Μαλαματής
5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Μπουντράκης
Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Λάμπρος
Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος
Μέλος

7 Ιωάννης

Αβραμίδης

Ιωάννης

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της την υπ’ αρ. 2062/25-02-2021 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του ν. 4745/2020 και 175 του ν. 4764/2020 για
την αντιμετώπιση του κορωνοϊου, επιτρέπεται έως τις 28/2/2021, με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής, η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τις περιπτώσεις
άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω απειλής της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994.
Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν εκ του νόμου διάρκεια η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
οκτώ (8) μήνες και ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28/2/2021 δύναται να
εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.
Αντίστοιχα, οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν μέχρι τη
συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Με την αριθμ. 1039/2020 απόφαση του Δημάρχου Ηράκλειας προσλήφθηκε ο Δούμπας
Γεώργιος του Δημητρίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ως χειριστής μηχανημάτων
έργου (JCB) από 4/11/2020 έως 3/3/2021.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το Α.Π. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την παράταση πρόσληψης του Δούμπα Γεώργιου του Δημητρίου, χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ
(JCB) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 4/3/2021 έως 3/7/2021.
Σύμφωνα με τον υπολογισμό του οικονομικού τμήματος η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω
προσωπικού (μαζί με εργοδοτικές εισφορές κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ περίπου
και στον πρ/σμό οικον, έτους 2021 υπάρχουν εγγεγραμμένες και ψηφισμένες οι σχετικές
πιστώσεις.».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει, την υπ’ αρ. 2062/25-02-2021 εισήγηση του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου και τις διατάξεις που
αναφέρονται σε αυτή.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την παράταση της σύμβασης πρόσληψης του κ. Δούμπα Γεώργιου του Δημητρίου, χειριστή
μηχανημάτων έργου ΔΕ (JCB) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 4/3/2021 έως
3/7/2021.
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2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού (μαζί με εργοδοτικές εισφορές κ.λ.π.)
ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ περίπου, έχουν εγγραφεί και ψηφιστεί στον
προϋπολογισμό έτους 2021.
3. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2021.
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 02-03-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

