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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:216/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
«Αναμόρφωση

προϋπολογισμού
και
Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών και την
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και
Αθλητισμού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων
και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από
την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 Αριθμ. 406/2020 Α.Ο.Ε.»

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
20.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση,
ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20616/10-9-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133)
και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη
απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
Πρόεδρος ΔΣ 15. Γιώτης Χρήστος
1. Τράμπας Κωνσταντίνος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
16. Πλατσούκας Απόστολος
3. Πανέτας Γεώργιος
17. Μιχάλης Αθανάσιος
4. Κωλέτσος Παντελής
18. Χουλιάρα Χαρίκλεια
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
19. Βασιλάκη -Μητρογεώργου Βικτωρία
6. Ευαγγέλου Δημήτριος
20. Σπάκα Χριστίνα
7. Λιόντος Νικόλαος
21. Μπαλάγκας Γεώργιος
8. Χρηστούλης Σωτήριος
22. Καραγεώργος Γεώργιος
9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
23. Μάρος Κωνσταντίνος
10. Σφήκας Δημήτριος
24. Νταλάκας Δημήτριος
11. Γαλάνης Παναγιώτης
25. Καλλώνης Ευστράτιος
12. Μπουκουβάλας Γεώργιος
26. Ζιώβας Βησσαρίων
13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
27. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
(Τζένη)
28. Παπακίτσος Στέφανος
14. Βασιλάκης Σωτήριος
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Παπαλέξης Ιωάννης 2)Τσαρακλιμάνης Σπύρος
3)Αγγέλης Χρήστος 4) Σκανδάλης Ευάγγελος 5) Κοσμάς Ηλίας
Στη συνεδρίαση, δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν .
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο
υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο

τακτικό θέμα της

ημερήσιας διάταξης «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών και την Διεύθυνση
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Αριθμ. 406/2020 Α.Ο.Ε.0» έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η κα Βασιλάκη παίρνοντας το λόγο δήλωσε ότι συμφωνεί με τις παραπάνω
προσλήψεις με την προϋπόθεση να γίνουν όσο αυτό είναι δυνατόν με κοινωνικά κριτήρια.
Ο κ. Καλλώνης κατόπιν παίρνοντας το λόγο, είπε ότι δεν συμφωνούμε με την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού, αλλά θα πρέπει να γίνει

πρόσληψη

μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου και δήλωσε ότι θα ψηφίσει παρών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 189 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) , την εγκύκλιο αριθμ.93/60173/23-8-2019
του ΥΠΕΣ, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προς συζήτηση πρόταση, την αριθμ. 404/2020
απόφαση της Οικ. Επιτροπής και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και
Ζιώβας και Παπακίτσος και η κα Κιτσαντά ψήφισαν παρών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρηθέντων

Α.- Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού χρήσης 2020 ως κατωτέρω:
1. την μεταφορά πίστωσης 52.000,00 € από τον ΚΑ 9111 (αποθεματικό κεφάλαιο)

και

συγκεκριμένα από την πίστωση που διατέθηκε στον Δήμο μας με την 30520/21-5-2020
απόφαση του ΥΠΕΣ ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωναιού COVID 19 και κατανομή αυτής
ως εξής:
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Πίστωση 40.000,00 € στον ΚΑ 70-6041.006 με τίτλο ‘Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
καθαριότητας σχολικών κτιρίων λόγω Covid-19’ δημιουργώντας νέο ΚΑ
Πίστωση 12.000,00 € στον ΚΑ 70-6054.005 με τίτλο ‘Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
καθαριότητας σχολικών κτιρίων λόγω Covid-19’ δημιουργώντας νέο ΚΑ
2. την μεταφορά πίστωσης 12.000,00 € από τον ΚΑ 9111 (αποθεματικό κεφάλαιο)

και

συγκεκριμένα από την πίστωση που διατέθηκε στον Δήμο μας με την 30520/21-5-2020
απόφαση του ΥΠΕΣ ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωναιού COVID 19 και κατανομή αυτής
ως εξής:
Πίστωση 9.600,00 € στον ΚΑ 10-6041 με τίτλο ‘Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ’
ενισχύοντας αυτόν
Πίστωση 2.400,00 € στον ΚΑ 10-6054 με τίτλο ‘Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ’
ενισχύοντας αυτόν.
3. την μεταφορά πίστωσης 33.600,00 € από τον ΚΑ 9111 (αποθεματικό κεφάλαιο)

και

συγκεκριμένα από την πίστωση που διατέθηκε στον Δήμο μας με την 30520/21-5-2020
απόφαση του ΥΠΕΣ ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωναιού COVID 19 και κατανομή αυτής
ως εξής:
Πίστωση 25.200,00 € στον ΚΑ 30-6041 με τίτλο ‘Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ’
ενισχύοντας αυτόν
Πίστωση 8.400,00 € στον ΚΑ 30-6054 με τίτλο ‘Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ’
ενισχύοντας αυτόν.
4. την μεταφορά πίστωσης 69.735,36€ από τον ΚΑ 15-6481.006 με τίτλο Δαπάνη σίτισης
μαθητών μουσικού σχολείου 2019-2020’ και διαμέσου του αποθεματικού στον ΚΑ 15-6481.002
με τίτλο ‘Δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2020-2021’ δημιουργώντας νέο ΚΑ.
Β) Την πρόσληψη (δύο) 2 υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών, ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικών
και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
πρόσκαιρων αναγκών, που έχουν προκύψει στην Διεύθυνση Οικονομικού, λόγω πανδημίας COVID19
Γ) Την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων που θα προσληφθούν με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, που έχουν προκύψει στην στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
λόγω πανδημίας COVID-19
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Δ) Την πρόσληψη δέκα (10)

υπαλλήλων ΥΕ σχολικών καθαριστριών

με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
πρόσκαιρων αναγκών, που έχουν προκύψει στην Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και
Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου μας λόγω
πανδημίας COVID-19
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 216/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

