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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 13/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3704/10-04-2020 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.
5ο Θέμα: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών
(Αρ. απόφασης 55/2020)
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 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την 11/04-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μύκης (ΑΔΑ ΩΝ8ΑΩΚΛ-Χ7Λ) , είχε
εγκριθεί η πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών κατόπιν σχετικών
εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Ύδρευσης / Αποχέτευσης , του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος –
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσκαιρες ανάγκες των υπηρεσιών, δεδομένου
του πρόσθετου όγκου εργασιών που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι υπηρεσίες.
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.
Οι προτεινόμενες αναγκαίες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν ως εξής :
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- Στην Υπηρεσία Ύδρευσης: τέσσερα (4) άτομα.

Υ.Ε.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3 ΑΤΟΜΑ

ΒΟΗΘΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Δ.Ε.
1 ΑΤΟΜΟ

Το προσωπικό θα
απασχοληθεί για εργασίες
αποκατάστασης βλαβών
σε εσωτερικά και
εξωτερικά δίκτυα
ύδρευσης των οικισμών
Συντήρηση υδραυλικών
εγκαταστάσεων- επισκευή
δικτύων ύδρευσης

- Στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος / Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: δύο (2) άτομα.

Υ.Ε.
Εργάτες Καθαριότητας
2 ΑΤΟΜΑ

Το προσωπικό θα
απασχοληθεί στην
συλλογή των κάδων και το
άδειασμά τους στο
απορριμματοφόρο της
ανακύκλωσης

- Στην Υπηρεσία Οικονομική: ένα (1) άτομο.

Δ.Ε.
Διοικητικού
1 ΑΤΟΜΟ

Το προσωπικό θα
απασχοληθεί στην
υποβολής δηλώσεων
διόρθωσης τ.μ. ακινήτων

Στην Υπηρεσία Τεχνική: τέσσερα (4) άτομα.

Υ.Ε.
Εργατών (χειρωνάκτεςανειδίκευτοι)

4 ΑΤΟΜΑ

Το προσωπικό θα
απασχοληθεί στην άρση
καταπτώσεων, καθαρισμό
οδικών δικτύων

Σχετική η αριθ. 1971/117/20-.2.2020 απόφαση πρόσληψής τους (Δημάρχου) .
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Προτείνεται η παράταση κατά δύο μήνες αρχικά μόνο των κάτωθι συμβάσεων , καθώς εξακολουθούν να
υφίστανται εξαιρετικές και επιτακτικές ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο
προσωπικό, δεδομένων και των σοβαρών συνθηκών λόγων υγείας (covid 19) που επικρατούν στην
περιφέρεια του Δήμου.
Η παράταση των συμβάσεών τους, κρίνεται επιβεβλημένη, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες , καθώς οι ανάγκες για τις
οποίες προσλήφθηκαν , εξακολουθούν να υφίστανται και μάλιστα να πολλαπλασιάζονται, καθώς προκειμένου
να ανταποκριθεί ο Δήμος , εκτός από τις ανάγκες των υπηρεσιών που είναι και υποστελεχωμένες, Περιβάλλοντος
– Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Ύδρευσης - Αποχέτευσης, δεδομένων και των συνθηκών υγείας, της
επιτακτικής, επείγουσας ανάγκης να συνδράμει προσωπικό την δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», γενικά την υπηρεσία
πολιτικής προστασίας , για την οργάνωση, καταγραφή, παραλαβή , κατανομή προσωπικού ανά δρομολόγιο (σε
διαφορετικούς οικισμούς) ,θέματα διαχείρισης επικοινωνίας ,ανακοινώσεων τύπου (επιτακτική / επείγουσα
ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και δημοσιοποίησης οδηγιών κλπ. των υπηρεσιών και των αρχών γενικότερα)
διανομή φαγητού , τροφίμων, υγειονομικού υλικού και άλλων ειδών στους δημότες μας (ευπαθείς ομάδες κα
μη), που είτε προμηθεύεται ο δήμος στα πλαίσια των έκτακτων αναγκών ,είτε συρρέουν από δωρεές και
προσφορές πολλών εταιρειών με σκοπό την ενίσχυση των δημοτών μας που πλήττονται και απειλούνται από την
επιδημία, ενώ λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες τα προβλήματα είναι πολλά
στα δίκτυα, λόγω και της μεγάλης χρήσης τους (αφού όλοι είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους) & της
κατανάλωσης, αλλά των αυξημένων αναγκών απολύμανσης όλων των οικισμών του Δήμου και όλων των
δημοσίων υπηρεσιών.
Λαμβάνουμε δε, υπόψη και 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 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στην παρ.2 του άρθρου εικοστού
τέταρτου ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των
συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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 από την ανάθεση συνεδρίασή του και τέλος 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.
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Ημερ/νία
έναρξης
σύμβασης

ΕΓΙΟΥΠ ΜΕΤΖΗΤ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20/2/2020

ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ
ΝΕΣΛΙΧΑΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤ.
ΚΑΘΑΡΙΟΤ.

20/2/2020

ΟΜΕΡ ΣΕΡΚΑΝ

ΔΕ ΒΟΗΘ.

20/2/2020

Ημερ/νία
Λήξης
σύμβασης
(αρχικής)
20/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/202020
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΜΟΛΑ ΟΣΜΑΝ ΜΠΕΤΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘ.
ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓ.

20/2/2020

/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/2020
παράταση 2
μηνών

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 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. »), ..Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι
οποίες λήγουν έως τις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για τέσσερις (4) μήνες, με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για
τα νομικά πρόσωπα.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει Ομόφωνα την παράταση των συμβάσεων αρχικά για δύο (2) μήνες
από την λήξη τους στις 20/4/2020 για τους:

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΠΣΕΑ
ΕΓΙΟΥΠ ΜΕΤΖΗΤ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20/2/2020

ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ
ΝΕΣΛΙΧΑΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤ.
ΚΑΘΑΡΙΟΤ.

20/2/2020

ΔΕ ΒΟΗΘ.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

20/2/2020

ΥΕ ΒΟΗΘ.
ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓ.

20/2/2020

Υπηρεσία Υδρευσης
ΟΜΕΡ ΣΕΡΚΑΝ

ΜΟΛΑ ΟΣΜΑΝ ΜΠΕΤΙΑ

Ημερ/νία
έναρξης
σύμβασης

Ημερ/νία
Λήξης
σύμβασης
(αρχικής)

20/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/202020
/4/2020
παράταση 2
μηνών
20/4/2020
παράταση 2
μηνών

Σύμφωνα δε με την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που προβλέπει με την
παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234),
μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των
συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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 από την ανάθεση συνεδρίασή του.
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Κατόπιν αυτών η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση των αντίστοιχων Κ.Α. Εξόδων
του προϋπ/σμού του Δήμου στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2020

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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