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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 2020
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3598/01-04-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε
καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ.
Φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2ο Θέμα: Κατεπείγουσα πρόσληψη οχτώ (8) εργαζομένων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
(Αρ. απόφασης 47/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, και εφόσον συμφώνησαν όλοι, για
τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, λόγω της έξαρσης πανδημίας Covid-19, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Ύδρευσης / Αποχέτευσης & του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη
υπαλλήλων με δίμηνη κατ’ αρχή απασχόληση, ως εξής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες
των υπηρεσιών, δεδομένου.
Λαμβάνοντας υπόψη και την αριθ. 5241/15-7-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας (ΑΔΑ:9ΔΝΑ46ΜΚ6Π-Τ6Ρ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας εώς και την 10-1-2020 οι Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, η
Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και η Δημοτική Ενότητα
Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 στις
ανωτέρω περιοχές.
Επίσης την αριθ. 9255/24-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΚΡ046ΜΤΛΒ-ΡΨΗ)απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
με την οποία παρατείνεται η κήρυξη κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης για την Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου
Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για έξι (06) μήνες, ήτοι μέχρι και την 10.07.2020.
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Επίσης πρόσφατα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ
68/20.3.2020/τ.Α’ («Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. »), την εγκύκλιο αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ 16098 /14.3. 2020 (ΑΔΑ :
ΩΧΔΠ465ΦΥΟ-ΖΚΦ) «Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS–COV-2 στις
εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων των
Υγειονομικών Μονάδων», την αριθ. ΓΓ 1257/25.3.2020 (ΑΔΑ 6Χ5Ζ46ΜΤΛΒ-ΚΘΡ) απόφαση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας της Κοινότητας Εχίνου, της Δημοτικής Ενότητας Μύκης, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε. Ξάνθης, της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λόγους Δημόσιας Υγείας,
Οι προτεινόμενες αναγκαίες προσλήψεις έχουν ως εξής :
- Στην Υπηρεσία Ύδρευσης: έξι (6) άτομα.
Αναλυτικά για το Τμήμα Ύδρευσης:
Όπως γνωρίζεται το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας είναι τεράστιο αφού οι 48 οικισμοί που
υδροδοτούνται έχουν πεπαλαιωμένο δίκτυο σε ορεινή περιοχή με συνεχείς και εκτεταμένες βλάβες. Το
προσωπικό της υπηρεσίας αποτελείται από τρία άτομα εκ των οποίων ο ένας απασχολείται με την καταμέτρηση
των καταναλώσεων των υδρομέτρων. Οι βλάβες στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο των οικισμών τώρα τους
χειμερινούς μήνες είναι καθημερινές και πολλές αφού σε πολλές περιπτώσεις παγώνει το δίκτυο και
καταστρέφεται με αποτέλεσμα να διακόπτεται η υδροδότηση των οικισμών για πάνω από δύο ημέρες σε
περίπτωση βλάβης, αφού τα δύο άτομα που αποκαθιστούν τις βλάβες δεν είναι αρκετά για την αποκατάσταση
των βλαβών άμεσα, προτείνεται η πρόσληψη 6 υπαλλήλων 2μηνης σύμβασης έως ότου περάσουν οι χειμερινοί
μήνες και μειωθούν οι βλάβες, ύστερα μάλιστα από εκτεταμένες ζημιές που συνέβησαν. Ενώ ταυτόχρονα
απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και μέριμνα δεδομένων των έκτακτων συνθηκών.
Το προσωπικό που προτείνεται προς πρόσληψη είναι το εξής, όπως στον παρακάτω πίνακα:
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υ.Ε.
Το προσωπικό θα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
απασχοληθεί για εργασίες
6 ΑΤΟΜΑ
αποκατάστασης βλαβών σε
εσωτερικά και εξωτερικά
δίκτυα ύδρευσης των
οικισμών
-Στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος / Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: δύο (2) άτομα.
Αναλυτικά για το Αυτοτ. Τμήμα Περιβάλλοντος / Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:
Προκύπτει επιτακτική ανάγκη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΥΕ-Εργατών Γεν. Καθηκόντων (εργάτες
καθαριότητας), καθώς δεν επαρκεί το υφιστάμενο προσωπικό (1 άτομο) για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
Τμήματος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα την εκτέλεση του έργου της
ανακύκλωσης.
Επίσης καθώς διανύουμε την χειμερινή περίοδο και από τις βροχοπτώσεις που ήδη είχαμε, έχουν
προκληθεί εκτεταμένες ζημιές (κατολισθήσεις, φερτά υλικά, κλπ) στο οδικό δίκτυο των οικισμών του Δήμου, με
αποτέλεσμα να απειλείται η ασφάλεια των δημοτών και γενικά των μετακινούμενων.
Δεν επαρκεί όμως (ένα άτομο) χειριστής μηχανήματος έργων που υπηρετεί στον Δήμο σήμερα ως τακτικό
προσωπικό, προκειμένου να χρησιμοποιεί και τα πέντε μηχανήματα έργων που έχει στην κατοχή του ο Δήμος για
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του οδικού δικτύου όλων των οικισμών.
Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες εποχιακές ανάγκες ενόψει και της αντιπλημμυρικής περιόδου,
αλλά και για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων ενόψει του χειμώνα, καθώς ο Δήμος είναι ορεινός και
αντιμετωπίζει συχνά αυτά τα καιρικά φαινόμενα, ενώ δε, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες τόσο στην καθαριότητα ή
και καθαρισμό οδοποιίας, πρανών , όσο και σε εργασίες επιδιόρθωσης δικτύων ύδρευσης προκειμένου να
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διασφαλιστούν οι μέγιστες και διαρκείς άριστες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής , δεδομένων και των
έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας (covid-19).
Το προσωπικό που προτείνεται προς πρόσληψη είναι το εξής, όπως στον παρακάτω πίνακα:
Χειριστής Μηχανημάτων
Έργων

Δ.Ε.
1 άτομο

Υ.Ε.
Εργάτες Καθαριότητας
1 ΑΤΟΜΟ

Αντιμετώπιση συσσωρευμένων
αναγκών καθαρισμού οδών,
αγροτικής οδοποιίας , πρανών
οδικού δικτύου και επιδιόρθωση
δικτύων ύδρευσης
Το προσωπικό θα απασχοληθεί
στην συλλογή των κάδων και το
άδειασμά τους στο
απορριμματοφόρο της
ανακύκλωσης

Εν συνεχεία καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του δημάρχου και λαμβάνοντας υπόψη
-την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 41 του Ν.
4325/2015,
-τις πιστώσεις του προϋπ/σμού έτους 2020,
-τις διατάξεις του άρθρου 37 της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 68/20.3.2020/τ.Α’
(«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
-τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης,
-την εγκύκλιο αριθ. Δ1(δ)/ΓΠ 16098 /14.3. 2020 (ΑΔΑ: ΩΧΔΠ465ΦΥΟ-ΖΚΦ) «Λήψη μέτρων προστασίας
της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS–COV-2 στις εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,
αποχέτευσης υγρών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων»,
-την αριθ. ΓΓ 1257/25.3.2020 (ΑΔΑ: 6Χ5Ζ46ΜΤΛΒ-ΚΘΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας
Εχίνου, της Δημοτικής Ενότητας Μύκης, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε. Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για λόγους Δημόσιας Υγείας
και μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος
2) ΕΓΚΡΙΝΕΙ την πρόσληψη συνολικά οχτώ (8) ατόμων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την
αντιμετώπιση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, κατά αριθμό και ειδικότητα όπως
αναφέρονται παραπάνω, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο (2) μήνες, ανάλογα με τις
συνθήκες που θα επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου μας.
3) ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ στο Δ.Σ. την εγγραφή ισόποσης πίστωσης στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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