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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου
Στην Γαύδο σήμερα, την Μ. Τετάρτη 15-04-2020 και ώρα από 08:30 έως 09:30 π.μ συνήλθε σε 5η κατεπείγουσα

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για
την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, ύστερα από την
340/14-04-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4
και 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά
απέστειλαν ψήφο τα πέντε (5) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

(7) μελών παραβρέθηκαν

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στεφανάκη Μανωλία

Καλλινίκου Ευαγγελία

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος

Βογιατζής Βασίλειος

3. Λαμπάκης Μιχαήλ
4. Μαραβελάκης Σταύρος
5. Παπαδάκης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, την Δήμαρχο Στεφανάκη
Μανωλία.
Οι σύμβουλοι αρχικά ψήφισαν ομόφωνα θετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η εισήγηση της Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ» του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 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 δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180
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Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Επίσης, σας κάνουμε γνωστό το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί η Οικονομική
επιτροπή «....στ)Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας...»
Με την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου (24ο ) της από 14-03-2020 (ΦΕΚ 64 Α΄) Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, να συνάπτουν με απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, συμβάσεις διάρκειας έως τέσσερεις (4) μήνες, ενώ με την παρ. 1 περ.α΄ του
άρθρου τριακοστού έβδομου (37ο ) της από 20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
προστίθεται εδάφιο ως εξής :«Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς
περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α’) και της περ. ιε΄ της παρ.2
του άρθρου 1 του Ν 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που
προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄)».
Στην παρούσα φάση υπάρχουν κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των φθορών του χειμώνα,
αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω του covid-19, απαιτείται τακτική απολύμανση του λιμανιού, ανάγκες
μεταφοράς αντισηπτικών και άλλων υλικών και προμηθειών κ.λπ.
Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Γαύδου και συγκεκριμένα
για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, η πρόσληψη
προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα για την πανδημία να είναι χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό ώστε με το προσωπικό αυτό να
καλυφθούν εργασίες απολύμανσης, μεταφορών που ανακύπτουν λόγω των έκτακτων αναγκών.
Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Υπηρεσία

ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

1

ΕΡΓΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

1

ΕΡΓΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

2

ΕΡΓΑ

Πυροπροστασία

Τέλος, εισηγούμαστε να συμπεριληφθεί η παραπάνω επιπλέον δαπάνη στην επόμενη Αναμόρφωση
του Προϋπολογισμού 2020»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007( ΦΕΚ 143 Α’)

•

Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.462/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) το οποίο αντικετέστησε το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης),

•

Την υπ΄αριθμ. 12119/15-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαύδου. (ΦΕΚ
2946 Β’) και την υπ΄αριθμ. 645/7-2-2019 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης σχετικά με την τροποποίησή του.
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παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019



Το εργατικό δυναμικό που υπάρχει στο νησί και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εξεύρεσή του

•

Την εισήγηση της Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4)
μηνών στο Δήμο Γαύδου, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών και συγκεκριμένα για
τον περιορισμό και τη αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 ανά ειδικότητα ως
εξής:
Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Υπηρεσία

ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1

ΕΡΓΑ

ΥΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

1

ΕΡΓΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

1

ΕΡΓΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

2

Πυροπροστασία

ΣΥΝΟΛΟ

5

Λόγω της ακριτικής θέσης του Δήμου και το περιορισμένο εργατικό δυναμικό, τα απαιτούμενα
προσόντα κατά κατηγορία και κλάδο θα είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται.
2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί από
τους παρακάτω Κ.Α του σκέλους εξόδων προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Γαύδου:
Α. ΚΑ 30-6041,001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές επί συμβάσει υπαλλήλων» πίστωση 1.850,00€
Β. ΚΑ 20-6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού» πίστωση 500,00€
Γ. ΚΑ 70-6041.001 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές επί Συμβάσει ΙΔΟΧ πυροπραστασίας»,
πίστωση 4.000€
Δ. ΚΑ 70-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ πυρ/σίας» πίστωση
1.500€
3.Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 15/ 2020
Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση της ΟΕ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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