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Από το αριθ.11/14-4-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 94

Περίληψη
Παράταση έξι δίμηνων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου της Καθαριότητας, για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, στα πλαίσια
λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»

Στην Ξάνθη, σήμερα 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 – 12:00 ώρα λήξης, συνήλθε σε
τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9320/10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να
συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.9338/10-4-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστό έβδομο της από 20-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τ.Α’). 2. Η με αριθμό 5/2020 απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης. 3. Οι με αριθμό 188/5361/20-02-2020 και 272/6487/28-02-2020
αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης. 4. Οι υπηρεσιακές ανάγκες που ανέκυψαν στο Τμήμα Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, για υπαλλήλους
των κλάδων ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών, λόγω αναγκαιότητας λήψεως κατεπειγουσών και εκτάκτων
μέτρων για την μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Εισηγούμαι θετικά, την παράταση των έξι δίμηνων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που είναι σε ισχύ (τεσσάρων -4- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δύο -2υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας), για τέσσερεις (4) επιπλέον μήνες, στα πλαίσια λήψης
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο: «Τακτικές
αποδοχές έκτακτου προσωπικού», με το ποσό των 26.400,00 € και του Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ», με το ποσό των 7.600,00 €, του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.
Καθώς και την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, επειδή η παράταση
αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ούτε κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού, αλλά ούτε και
κατά το χρόνο σύναψης των συγκεκριμένων δίμηνων συμβάσεων εργασίας, καθώς η εξάπλωση του
κορωνοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό, που εκφεύγει της προγραμματισμένης δραστηριότητας του
Δήμου μας».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παράταση των έξι δίμηνων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που είναι σε
ισχύ (τεσσάρων -4- υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας), για τέσσερεις (4) επιπλέον μήνες, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές
έκτακτου προσωπικού», με το ποσό των 26.400,00 € και του Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ», με το ποσό των 7.600,00 €, του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
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Β) Την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, στους ανωτέρω κωδικούς, επειδή η
παράταση αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ούτε κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού,
αλλά ούτε και κατά το χρόνο σύναψης των συγκεκριμένων δίμηνων συμβάσεων εργασίας, καθώς η
εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό, που εκφεύγει της προγραμματισμένης
δραστηριότητας του Δήμου μας
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 14-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

