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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 09/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4ης/2020 έκτακτη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Γαύδου.
ΘΕΜΑ: Παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ που είναι σε ισχύ, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από
20/3/2020 ΠΝΠ.
Στην Γαύδο σήμερα, Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 και ώρα από 08:30 έως 09:30
π.μ, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση διά περιφοράς, λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, ύστερα από την 311/03-04-2020 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.
Η πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού από τα επτά (7) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλαν ψήφο οι πέντε (5) και συγκεκριμένα:
Παρόντες
1.Στεφανάκη Μανωλία, πρόεδρος
2.Μαραβελάκη Σταύρο
3.Λαμπάκης Μι αήλ
4.Μπαλαμπάκη Γεώργιο
5.Παπαδάκης Γεώργιος

Απόντες
1.Καλλινίκου Ευαγγελία
2.Βογιατζής Β.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο.
Η Συνεδρίαση γίνεται έκτακτα επειδή την 7/4/2020 και 8/7/2020 λήγουν οι
συμβάσεις των δύο εργαζόμενων του Δήμου μας στην καθαριότητα και
δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και μάλιστα αυτήν τη κρίσιμη
περίοδo της πανδημίας.
Οι σύμβουλοι αρχικά ψήφισαν θετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης γιατί
τυχόν καθυστέρηση δημιουργεί κίνδυνο να βρεθεί ο Δήμος χωρίς προσωπικό
καθαριότητας μάλιστα την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα
εξής:
Στο Δήμο Γαύδου σήμερα υπηρετούν με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο εργαζόμενοι των
οποίων η σύμβαση λήγει 7/4 και 8/4 αντίστοιχα.
Όπως διευκρινίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού έβδομου
της από 20/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αφοράς και της δημόσιας διοίκησης», «...οι συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των
ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30
Ιουνίου 2020, παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους δήμους...»

ΑΔΑ: ΨΙΗΕΩ9Κ-7Η3

Επίσης, θέτω σε γνώση σας το υπ΄αριθμ. 296/31-3-2020 αίτημα του
Μπαϊμπουρντίδη Γεωργίου, οδηγό ΙΔΟΧ με το οποίο δηλώνει ότι δεν επιθυμεί
παράταση της σύμβασης με το Δήμο μας.
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παράταση της σύμβασης ΙΔΟΧ του Μιχελαράκη Εμμανουήλ που λήγει την
07/04/2020 για 4 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 5 του άρθρου
τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 ΠΝΠ, που αφορά στις
συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των
ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30
Ιουνίου 2020.
Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α. 09 / 2020
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