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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 52ης
δια περιφοράς Συνεδρίασης
έτους 2020
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 294/2020

2ο Θέμα ΕΗΔ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού έτους 2020»
Στην Ραφήνα, σήμερα την 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00
έως ώρα 12.00 συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, επί της οδού
Αραφηνίδων Αλών 12, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/τ. Α’/11-03-2020), των υπ’ αριθ. 40 (αρ. πρωτ. 20930/31-03-2020), 163/2020
(αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) και 60249/22-9-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών σε διά περιφοράς συνεδρίαση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας,
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 17914/13-11-2020 πρόσκλησης της Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με
αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

2. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
4.ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
6. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Λαμπρινή Γεωργογάλα, Διοικητική
Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση τα
έξι (6) μέλη και πριν την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, η Πρόεδρος
ενημέρωσε τα συμμετέχοντα μέλη ότι το υπ’ αριθ.2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού έτους 2020», προτείνεται για συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης, διότι το προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί
Απορριμματοφόρων), ΥΕ Εργατών Πρασίνου και ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, δεν
επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και διατήρησης
των βέλτιστων, κατά το δυνατόν, συνθηκών υγιεινής στον Δήμο μας, καθώς
αφενός, στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου έχουν εντοπιστεί
κρούσματα κορωνοϊού, εφετέρου, πολλοί υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας
έχουν αιτηθεί άδεια ειδικού σκοπού λόγω της πλήρους αναστολής λειτουργίας των
σχολικών μονάδων αλλά και άδεια ευπαθούς ομάδας, εντός του πλαισίου των
μέτρων περιορισμού και αποτροπής του κορωνοϊού, στις περιπτώσεις άμεσης
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας.
Στη συνέχεια έλαβε από τα συμμετέχοντα μέλη την έγκριση για τη συζήτηση του εν
λόγω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ.3) του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 (παρ.3) του Ν. 4555/2018 και έθεσε
υπόψη αυτών την υπ’ αριθ.πρωτ.ΠΕΑ.3802/16-11-2020 εισήγηση του Δημάρχου
Ραφήνας- Πικερμίου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του
ν.4745/2020 (ΦΕΚ,Α΄214) «έως τις 28/02/2021, οι δήμοι μπορούν να προβούν
στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας
υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), η οποία γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
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Επιτροπής. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021».
Στην τελευταία διάταξη, προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, έως τις 28.2.2021,
δύναται να διενεργηθεί η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες
στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.
3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), η οποία γίνεται με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά
την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά
και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/07:
«1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε
περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και
πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών
μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία
προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο
εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από
την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής
σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου
χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα
συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε
περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη
διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν.
2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός
Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.
Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να
περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης
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προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του
άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην
οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας
και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09,
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις
δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,
καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε
περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και
πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία
προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο
εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.»
Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού,
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και
προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280),
εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με
αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα
δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 206 παρ. 1 του ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες
προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν.3584/2007,
όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η
πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν.2190/1994
και 212 του ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις
των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16
του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.
(παρ. 20α του ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
41 παρ. 1α του ν. 4325/2015). Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 υπερισχύουν
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, οι
ατομικές πράξεις διορισμού, πρόσληψης ή κατάταξης θεωρούνται αυτοδικαίως
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άκυρες. (παρ. 22 του ένατου άρθρου του ν.4057/2012). Με την ως άνω
τροποποίηση, που επήλθε με το ν. 4325/2015, δεν ισχύει πλέον ότι η έγκριση της
ΠΥΣ 33/2006 απαιτείται και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είχε γίνει δεκτό
με την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015).
Με την παρ.3.ii του άρθρου 186 του ν.4635/19, ορίζεται ότι η εξαίρεση από την
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 συνεχίζει να υφίσταται. Επιπλέον, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 116 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «οι αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών,
αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον
αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων,
υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή
δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την
ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά
πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή
δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.» Ως εκ τούτου, για τη σύναψη των
εν λόγω συμβάσεων, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας.
Ωστόσο, κατόπιν κρουσμάτων κατά την δεδομένη χρονική περίοδο, εντός του
πλαισίου των μέτρων περιορισμού και αποτροπής του κορωνοϊού, το ως άνω
προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας και
διατήρησης της βέλτιστης κατά το δυνατόν υγιεινής στον Δήμο μας. Κατόπιν
τούτων, κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης Κοιμητηρίων
και Πρασίνου
Περιβάλλοντος του Δήμου μας, καθώς θα συμβάλει στην
αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας του Δήμου μας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η υγεία
των πολιτών μας. Ενόψει των ανωτέρω, και επειδή η
πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού είναι επιβεβλημένη και απολύτως
απαραίτητη,
Εισηγούμαστε
Την πρόσληψη συνολικά δέκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 212 του ν.3584/2007 στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και
Πρασίνου-Περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών καθαριότητας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του
κορωνοϊού και της δημόσιας υγείας, στην ειδικότητα 9 άτομα ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας Γενικά, 2 άτομα ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 2 ΔΕ οδηγών
Απορριμματοφόρου. για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, και με τα αντίστοιχα
τυπικά προσόντα ειδικότητες:
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Α/Α

Κατηγορία

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

1

ΥΕ

Εργατών
Καθαριότητας
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

2

ΥΕ

Εργατών Πρασίνου

3

ΔΕ

Οδηγών
Απορριμματοφόρου

Αριθμός

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/1997).
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/1997).
Τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις τυπικά
προσόντα
ΣΥΝΟΛΟ

7

2

2
11

Έως το τέλος του έτους (υπολογισμένη διάρκεια συμβάσεων 1,5 μήνες), η δαπάνη
των αποδοχών των ως άνω υπαλλήλων που θα προσληφθούν με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε.
20.6041.01 με το ποσό των 16.735,00 € για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α.Ε.
20.6054.01 με το ποσό των 4.820 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ του
προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου. Αντίστοιχες
πιστώσεις θα εγγραφούν και στον Προϋπολογισμό έτους 2021 με την 1η
αναμόρφωση του έτους.
Επειδή οι υφιστάμενες πιστώσεις στον ως άνω Κ.Α. 20.60.41.01 δεν επαρκούν για
την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, μισθοδοσίας εισηγούμαστε στο Δημοτικό
Συμβούλιο την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, με ενίσχυση του
Κ.Α. κατά 2.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 20.60.54.01 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ
ως εξής :

Κ.Α.
20.6041.01

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΕΣ -ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2.000,00 από τον
ΚΑ 20.6054.01

Η ως άνω εισήγηση είναι δεσμευτική και εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό
Συμβούλιο.»

Τα συμμετέχοντα μέλη στη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
αφού έλαβαν υπόψη τους:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018
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2.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει.
3.
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020)
4.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ.
Πρωτ. 20930/31-03-2020)
5.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020)
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
6.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών
7.
Την αρ.πρωτ.ΠΕΑ.3205/5-10-2020 εισήγηση του Δημάρχου ΡαφήναςΠικερμίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη συνολικά δέκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 212 του ν.3584/2007 στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και
Πρασίνου-Περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών καθαριότητας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του
κορωνοϊού, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, και με τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα ειδικότητες:
Α/Α

Κατηγορία

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

1

ΥΕ

Εργατών
Καθαριότητας
(Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)

2

ΥΕ

Εργατών Πρασίνου

3

ΔΕ

Οδηγών
Απορριμματοφόρου

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/1997).
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/1997).
Τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις τυπικά
προσόντα
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός

7

2

2
11

Έως το τέλος του έτους (υπολογισμένη διάρκεια συμβάσεων 1,5 μήνες), η δαπάνη
των αποδοχών των ως άνω υπαλλήλων που θα προσληφθούν με σύμβαση
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε.
20.6041.01 με το ποσό των 16.735,00 € για τακτικές αποδοχές και τον Κ.Α.Ε.
20.6054.01 με το ποσό των 4.820 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ του
προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου. Αντίστοιχες
πιστώσεις θα εγγραφούν και στον Προϋπολογισμό έτους 2021 με την 1η
αναμόρφωση του έτους.
Επειδή οι υφιστάμενες πιστώσεις στον ως άνω Κ.Α. 20.60.41.01 δεν επαρκούν για
την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, μισθοδοσίας εισηγούμαστε στο Δημοτικό
Συμβούλιο την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020, με ενίσχυση του
Κ.Α. κατά 2.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 20.60.54.01 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ
ως εξής :
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

20.6041.01

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΕΣ -ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2.000,00 από τον
ΚΑ 20.6054.01

Η ως άνω εισήγηση είναι δεσμευτική και εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.294/2020
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

2. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
4.ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
6. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
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