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ΠΡΟΣ:
1.

Μέλη Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Έκτακτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις
22-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ,
Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής
Webex,
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75, Ν. 3852/10 όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις α) του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-32020), β) της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020)
γ)της όμοιες της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 , δ) του Αρ.5255/28.11.2020 ΦΕΚ
(τεύχος Β) ,και ε) τις όμοιες της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021 Εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/22.01.2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης(186/Β/23.01.2021)»
για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ 2ο
ΘΕΜΑ 3ο

ΘΕΜΑ 4ο

Χαρακτηρισμός θεμάτων έκτακτης συνεδρίασης της Ο.Ε. ως κατεπείγοντα
5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου του Οικονομικού έτους
2021.
Περί έγκρισης παράτασης των συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού που
προσελήφθησαν την 01/12/2020,βάσει της υπ.αριθμ.377/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
έργου στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης
και Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
οχτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση ς του κορωνοϊού COVID-19 ,βάσει των
διατάξεων των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020.

Τα θέματα πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησή
τους θίγονται τα συμφέροντα του δήμου ''αμέσως'' και ''σπουδαίως''.
Είναι απαραίτητη, η έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής και η άμεση λήψη απόφασης επί των
ανωτέρω θεμάτων διότι αφορά την άμεση ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
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