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ΣΤΙΣ 19 ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων 
των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-
2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του»,  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 
πρωτ. 5.704/15-5-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, 
τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
           Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην 
Κοινότητα Άγρα του Δήμου Έδεσσας.
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  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  8ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ .πρωτ. 
5.700/15-5-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη: 
1. το υπ’ αριθμ. 5019/29-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  

Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας και 
2. λαμβάνοντας υπόψη:
• Το άρθρο 54 του Ν.4662 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)
• Tο άρθρο 24, παρ.2 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α)
• Και, σε περίπτωση μη ύπαρξης ίδιων πόρων για τη χρηματοδότηση της ενέργειας,  

το άρθρο 33 της από 14-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α). 
Εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  πρόσληψης  ενός  χειριστή  Γκρέϊντερ  με  σύμβαση  

ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας. 
        Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη  της 
Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. πρωτ. 5.019/29-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  Δήμου  Έδεσσας  που  μεταξύ  των  άλλων 
αναφέρει τα εξής:
α) Την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο όπου οι αγροτικές παραγωγές είναι  σε πλήρη  
εξέλιξη και οι ανάγκες άμεσης συντήρησης των αγροτικών μας δρόμων είναι ιδιαίτερα  
αυξημένες, απαιτείται  καθημερινά η ετοιμότητα όλων των διαθέσιμων μηχανημάτων  
μας ( 2 JCB, φορτηγά & Γκρέιντερ ),
β) Οι συνεχιζόμενες από το 2019 ανατεθειμένες εργασίες για Έδεσσα και Βγορίτιδα: «  
Εργασίες αποκατάστασης βατότητας με ισοπέδωση-εξομάλυνση της σκαφής σε σημεία  
διαβρώσεων των αγροτικών δρόμων ΔΕ Έδεσσας» είναι κατά βάση επικουρικές και δεν  
αρκούν από μόνες τους να κάλυψουν το σύτνολο των αναγκών χωρίς την παράλληλη  
πλήρη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων, μέσων του Δήμου, και 
γ)  Φέτος  υπάρχει  η  ευτυχής  συγκυρία  της  δωρεάς  3.500μ3  αδρανών  υλικών,  
κατάλληλων  για  αγροτικούς  δρόμους,  από  την  εταιρεία  κατασκευής  του  ΤΑΠ 
(BONNATTI- Άβαξ ) και ως εκ τούτου πρέπει αυτά να διαστρωθούν.
          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 
Α/28-6-2007)  :  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», ορίζονται τα εξής:
Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ
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. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του  

άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α).  Παράταση  ή σύναψη νέας  σύμβασης  

μέσα  στο  ανωτέρω  δωδεκάμηνο  διάστημα  ή  μετατροπή  της  σύμβασης  σε  αορίστου  
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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 παράγραφος 15  

του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας  

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται  σε περίπτωση απουσίας  

τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας,  

αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

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

διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.

        Επιπλέον με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 (Τεύχος 
A’  27/07.02.2020  «Εθνικός  Μηχανισμός  Διαχείρισης  Κρίσεων  και  Αντιμετώπισης 
Κινδύνων,  αναδιάρθρωση  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας, 
αναβάθμιση  συστήματος  εθελοντισμού  πολιτικής  προστασίας,  αναδιοργάνωση  του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι:
             Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις  

κατ΄ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού,  

προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου διάρκειας  που δεν υπερβαίνει  

τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται  

και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε 
τον  Πρόεδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  την  την  αριθμ  .πρωτ.  5.700/15-5-2020 
εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Τοπικής 
Οικονομικής  Ανάπτυξης,  το  αριθμ.  πρωτ.  5.019/29-4-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν.  3584/2007  (ΦΕΚ  143  Α/28-6-2007)  :  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του 
Ν.4662/2020  (Τεύχος  A’  27/07.02.2020  «Εθνικός  Μηχανισμός  Διαχείρισης 
Κρίσεων  και  Αντιμετώπισης  Κινδύνων,  αναδιάρθρωση  της  Γενικής  Γραμματείας 
Πολιτικής  Προστασίας,  αναβάθμιση  συστήματος  εθελοντισμού  πολιτικής 
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», καθώς καιτις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως  αντικαταστάθηκε 
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από  το  άρθρο  3  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις  για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
       Εγκρίνει τη πρόσληψη  ενός (1) χειριστή μηχανήματος διαμορφωτή γαιών 

(Γκρέιντερ),  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  τετράμηνης  διάρκειας, για  την 
αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου. 

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:35π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 151/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 20-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κι Ανθρώπινου Δυναμικού (για την έκδοση 
σχετικής προκήρυξης).
-Τμήμα Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού ( για την έκδοση βεβαίωσης 
ύπαρξης σχετικής πίστωσης).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης.
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Εσωτετρική Διανομή:
-Αντιδήμαρχο  Συντηρήσεων  Υποδομών,  Τεχνικών Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας  κ. Μιχαήλ Σαμλίδη.
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