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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 02/14-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (14) δέκα τέσσερις του
μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12/11-01-2021 πρόσκληση της
Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα
μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία
Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 παρ. 1).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μίτιντζης Τρύφων
Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμός Θέματος:

10

Αριθμός Απόφασης:

12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη
2μήνου

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Δεδομένης της ανάγκης για έκτακτο προσωπικό για τη
λειτουργία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, Δ.ΑΕ θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης ενός
ατόμου (2μηνο) για κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν, έτσι ώστε να λειτουργήσει
αποτελεσματικά η Επιχείρηση. Έχοντας υπ όψιν
i.

Τον Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α') άρθρο 41 παράγραφος 2 που αντικαταστεί
την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
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ii.

τις διατάξεις της παρ. 1

του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα

ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020
(ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020)
iii.

Το

άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020] ‘’Διατάξεις για

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.)’’ –όπου αναφέρει ότι έως τις 28.2.2021, 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), γίνεται με απόφαση της
οικείας Οικονομικής Επιτροπής η κατ αντιστοιχία των αντίστοιχων οργάνων των νομικών
προσώπων. 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.).
iv.

Το γεγονός ότι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, βάση του Ν.
4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», και με το υπ αριθμόν 2853/14-2-2018 έγγραφό τους,
μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασής μας,
οπότε η διαδικασία ακολουθείται κανονικά όπως ορίζει ο νόμος με ανακοίνωση της
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ προς τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη 2μηνης απασχόλησης.

v.

Το υπ αριθμόν 08/2021 αίτημά μας στο δήμο όπου ζητήσαμε ένα άτομο ΔΕ ως βοηθητικό
προσωπικό γενικών καθηκόντων για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης.

vi.

Την με αριθμό 595/2021 αρνητική απάντηση του Δήμου Αριστοτέλη

vii.

Το γεγονός ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ,
καλύπτει τις εποχικές μας ανάγκες και όχι τις έκτακτες όπως αυτές που αναφέρονται
παραπάνω και φυσικά απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία με τις σχετικές εγκρίσεις από το
ΥΠΕΣ και τον ΑΣΕΠ, και κατόπιν με την προκήρυξη των θέσεων και τη πρόσληψη,
προσδοκούμε οριακά να προλάβουμε να προβούμε στις προσλήψεις περί τα μέσα Μαΐου,
πράγμα που σημαίνει έως τότε δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό να ετοιμαστούμε για
την καλοκαιρινή σεζόν.

viii.

Τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω covid-19

κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την επιχείρηση στη παρούσα φάση.
Αυτή την στιγμή η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε δεν διαθέτει πλην ενός ατόμου Α.με.α ΥΕ εργάτρια
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καθαριότητας άλλο άτομο στα κεντρικό της επιχείρησης ούτε ακόμη εξωτερικών συνεργατών.
Λόγω covid-19 πρέπει να τηρείτε το σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοιού
που έχουμε καταρτίσει και ψηφίσει ομόφωνα με την υπ αριθμόν 60/2020 απόφαση ΔΣ για το
Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συνεπώς χρειαζόμαστε επειγόντως ένα άτομο για να εφαρμόζει τις
γενικές οδηγίες αλλά και να συνδράμει στην καθαριότητα και υγιεινή του κτιρίου όσο διαρκούν τα
περιοριστικά μέτρα. Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό της επιχείρησης μιας και το
προσωπικό μέχρι δύο (2) μήνες που προσλαμβάνεται για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες
εξαιρείται του ΑΣΕΠ. Προτείνω να ανακοινώσουμε για εκδήλωση ενδιαφέροντος την παρακάτω
θέση εργασίας και ειδικότητα και να προχωρήσουμε άμεσα στην ανακοίνωση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α
Δ.ΑΕ , ως εξής :
1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στα κεντρικά της επιχείρησης, ως βοηθητικό
προσωπικό γενικών καθηκόντων, με αρμοδιότητες τήρησης του σχέδιο δράσης για τον
περιορισμό μετάδοσης του κορονοίου .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν τις παραπάνω νομοθεσίες

Αποφασίζει ομόφωνα
Την σύνταξη της ανακοίνωσης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, για την παρακάτω θέση εργασίας έκτακτου
εποχικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες (2μηνη σύμβασης):
1. Ένα (1) άτομο ΔΕ για δίμηνη απασχόληση στα κεντρικά της επιχείρησης, ως βοηθητικό
προσωπικό γενικών καθηκόντων, για την τήρηση του σχεδίου δράσης για τον περιορισμό
μετάδοσης του κορονοίού. Οι πιστώσεις για την μισθοδοσία των πιο πάνω δαπανών έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ για το 2021 στους κωδικούς, Κ.Α
60.01.00.007 και 55.01.00.007.
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
όπως αυτή προβλέπεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2021
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 14-01-2021
Η Πρόεδρος
Ζαμάνη Μαρία Ελένη

