
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  37/2022 

  Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 5
ες

 σλεδρίαζες ηοσ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ 

ηες  25
ες

  Μαϊοσ  2022. 

 

 

ΘΕΜΑ: Φήθηζκα Δ.. γηα ηελ παράηαζε ζσκβάζεωλ ΘΔΟΥ σπαιιήιωλ Δήκοσ 

Δσηηθής άκοσ ποσ προζιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ 

αλαγθώλ ιόγω ηες παλδεκίας ηοσ covid-19. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ύζηεξα από 

ηελ 5352/20-05-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (15) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΧΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

Πξηλ ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξόεδξνο έζεζε 

ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /10, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/18 νξίδνληαη ηα εμήο: 

«7. Ο πξόεδξνο θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη όια ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ν δήκαξρνο, ε 

εθηειεζηηθή επηηξνπή, θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή πνηόηεηαο 

δσήο. Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη, κεηά από ζρεηηθή 

πξόηαζε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ δεκάξρνπ ή ζπκβνύινπ επηθεθαιήο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη ρσξίο ζπδήηεζε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ 

ηνπ, όηη έλα ζέκα ην νπνίν δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη 

θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γη' απηό πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηά πξνηεξαηόηεηα θαη πάληα 

κεηά ηνλ δήκαξρν εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ, 

ζύκθσλα κε ηε ζεηξά εθινγήο». 

Σν παξόλ ζέκα έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη όκσο 

απαξαίηεηε ε ιήςε απόθαζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθεζεί ε ζπλέρηζε  ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ έμη αηόκσλ (πνπ πξνζηέζεθαλ ιόγσ ηεο θξίζεο ηνπ «Covid-19») θαη 

ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο ηνπο, ζηηο 31-05-2022 γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
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ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ζα πξέπεη όκσο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαλζεί ην ώκα πεξί ηεο 

αλαγθαηόηεηαο ζπδήηεζεο ηνπ.  

Αθοιούζεζε ψεθοθορία θαη οκόθωλα ηο ζώκα ελέθρηλε ηο θαηεπείγολ θαη ηελ 

ζσδήηεζε ηοσ ζέκαηος.   
 

 

ΘΕΜΑ 1ολ: Φήθηζκα Δ.. γηα ηελ παράηαζε ζσκβάζεωλ ΘΔΟΥ σπαιιήιωλ 

Δήκοσ Δσηηθής άκοσ ποσ προζιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

εθηάθηωλ αλαγθώλ ιόγω ηες παλδεκίας ηοσ covid-19. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (2
ν
)  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Ο ύιινγνο Τπαιιήισλ Γήκνπ άκνπ κε ην ππ΄ αξηζ. 31 από 23-05-2022 ψήθηζκα 

ηνπ, κε ζέκα : «Παξάηαζε ζπκβάζεσλ ΙΓΟΥ ππαιιήισλ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ πνπ 

πξνζιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Covid-19» καο έθαλε γλσζηό όηη: 

Με αφορμή το  αδιέξοδο που έχει προκληθεί σε όλους τους Δήμους της 

χώρας από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με 

την παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ των υπαλλήλων που 

προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της 

πανδημίας του covid-19, στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων, οι 

οποίοι διεκδικούν την παράταση των συμβάσεών τους και καλούμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Σάμου, να προβεί σε έκδοση 

ψηφίσματος συμπαράστασης, για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν 

και εργάζονται για το σκοπό αυτό. 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 

ανάγκες των τελευταίων 2 ετών, όχι μόνο χάρη στις 

άοκνες προσπάθειες αιρετών και εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και στη 

σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι συμβασιούχοι που 

κάλυψαν τις ανάγκες της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Οι συμβασιούχοι αυτοί κλήθηκαν και συνέδραμαν με την εργασία τους σε 

νευραλγικούς τομείς, όπως η καθαριότητα και οι παιδικοί σταθμοί, 

εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής και 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και τον 

περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού. 

Στις 31-05-2022 λήγουν οι συμβάσεις των έξι (6) ατόμων που υπηρετούν 

αυτή τη στιγμή στο Δήμο και κινδυνεύει να χαθεί το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών που επιτεύχθηκε, με απρόβλεπτες συνέπειες, ιδίως αν 

συνυπολογισθεί ότι η πανδημία υπάρχει και θα εξακολουθήσει να 
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υπάρχει για αρκετό καιρό ακόμη, καθώς καλύπτουν πάγιες διαρκείς και 

απαραίτητες για την λειτουργία του Δήμου ανάγκες και όχι επείγουσες. 

 

υγκεκριμένα: 

2 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ,  Δ.Ε Βοηθών Βρεφοκόμων 

1 Εργαζόμενος ΙΔΟΧ, Δ.Ε Μαγείρων 

2 Εργαζόμενοι ΙΔΟΧ, Τ.Ε Καθαριστριών 

1 Εργαζόμενος ΙΔΟΧ, Βοηθών Μαγείρων 

Σε περίπτωση που οι συμβάσεις αυτές δεν ανανεωθούν οι υπηρεσίες του 

Δήμου θα στερηθούν την αναγκαία βοήθεια των υπηρετούντων σ’ αυτές 

συμβασιούχων και ο Δήμος μας θα είναι στην δυσμενή θέση, να μην 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλέον εργασίες και υπηρεσίες, που 

προστέθηκαν λόγω της κρίσης του «Covid-19» στο ήδη βεβαρημένο έργο, 

από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις νέες αρμοδιότητες, της 

τελευταίας δεκαετίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

ημειωτέον ότι ο Δήμος Δυτικής άμου, είναι  υποστελεχωμένος σε 

κρίσιμες υπηρεσίες, ως συνεπεία της διάσπασης του πρώην Δήμου 

άμου, του παγώματος των προσλήψεων, εδώ και πάνω από μία 

δεκαετία, των αθρόων συνταξιοδοτήσεων. 

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

1. Να αναγνωρίσει τη σημαντική συμβολή, των εργαζομένων αυτών, 

στη μάχη κατά της πανδημίας του COVID-19, στην  ομαλή 

λειτουργία του Δήμου, αλλά και στην προστασία της υγείας των 

δημοτών & των εργαζομένων. 

2. Να ζητήσει από την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε 

νομοθετική ρύθμιση που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά τους 

δικαιώματα, χωρίς νέες ομηρίες, αδιέξοδα και αβεβαιότητες. 

3. Να διεκδικήσει την  κάλυψη όλων των οργανικών  θέσεων του 

Δήμου, με μόνιμη εργασία, σε εφαρμογή την υφιστάμενης 

νομοθεσίας. Η Κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη 

τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις πραγματικές ανάγκες 
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που πρέπει να καλύπτονται. Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρχει για 

τους νησιωτικούς δήμους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές 

τους. 

4. Να επισημάνει ότι οι έξι (6) συμβασιούχοι υπάλληλοι που 

απασχολούνται στο Δήμο Δυτικής Σάμου, υπό το εν λόγω 

καθεστώς, είναι άκρως απαραίτητοι, καθώς καλύπτουν πάγιες και 

τακτικές ανάγκες στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας & Παιδικών 

Σταθμών του Δήμου. Πιθανή απομάκρυνσή τους, θα δημιουργήσει 

ανυπέρβλητες δυσκολίες και προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών. Δεν είναι αποκλειστικά οι ιδιαίτερες 

συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία που οδήγησαν στην 

πρόσληψή τους αλλά οι πάγιες ελλείψεις σε προσωπικό που λόγω 

των έκτακτων συνθηκών ήρθαν στην επιφάνεια πολύ 

επιτακτικότερα απ’ ότι στο παρελθόν. Καθημερινά αποδεικνύεται 

ότι η συνέχιση της εργασίας τους είναι αναγκαία για την 

λειτουργία των υποστελεχωμένων, κρίσιμων υπηρεσιών του Δήμου, 

όπως η καθαριότητα,  οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι παιδικοί σταθμοί 

κλπ. 

Όλοι οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

συναισθανόμενοι την κοινωνική μας ευθύνη, αποδεικνύουμε 

καθημερινά, με την εργασία σας ότι προστατεύουμε τα 

συμφέροντα του φορέα για τον οποίο εργαζόμαστε αλλά και των 

δημοτών. 

 

ΟΧΙ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 

ΚΑΛΤΨΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ 

ΣΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΤ!! 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. 

2. Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Γ. Γηαθνζηακάηε 
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3. Σν ππ΄ αξηζ. 31/23-05-2022 ςήθηζκα ηνπ πιιόγνπ Τπαιιήισλ Γήκνπ άκνπ 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζ.74 ηνπ Ν. 4745/2020, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.175 ηνπ Ν.4764/2020 

6. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζ.33 ηνπ λ.4915/2022 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

9. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Οκόθωλα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ην αλσηέξσ ςήθηζκα πνπ θαηαηέζεθε από ηνλ ύιινγν Τπαιιήισλ Γήκνπ 

άκνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ εμειίρζεηε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  37/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

          

                                                                    Καριόβαζη   25  Μαϊοσ  2022 

                                   Αθρηβές απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
                                                                          

ΑΔΑ: ΨΚΣΨ46ΜΦΟ8-ΧΩΘ
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