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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 19

εο
/05-12-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     335/2022 

 

ΘΔΜΑ 2
ν  

Ζ/Γ: Έθδνζε Φεθίζκαηνο ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβαζηνύρσλ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ κέζσ covid-19 γηα ηηο αλάγθεο 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ. 
 

ήκεξα ηελ 5
ε
 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 6:30κ.κ. ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηώηε 1, Μπηηιήλε), 

ύζηεξα από ηελ  αξηζ. πξση. 40011/01-12-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 

ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε 

ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ήηαλ παξόληα ηα είθνζη έμη (26) κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξόεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεόδσξνο- Αληηπξόεδξνο (5)  

3. Εεξβνύ Μαξία-Γξακκαηέαο                                  

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο (4)  

6. Αλδξηώηνπ Μπξζίλε (3) 

7. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

8. Βάιεζεο Παλαγηώηεο (5) 

9. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο                    

10. Βαηόο Ησάλλεο 

11. Γηαλλάθα-Βαζηινύδε Δξηθύιε           

12. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο (2) 

13. Καηδαλόο Γεώξγηνο (5)                

14. Κόκβνο Δπζηξάηηνο 

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

3. Βαιάθνο Παλαγηώηεο 

4. Βαζηιαθάθεο Δπζηξ.-Γεκήηξηνο 

5. Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο 

6. Μαιιηαξόο Γεκήηξηνο 

7. Υαξαιάκπνπο πκεώλ 
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15. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο               

16. Μακάθνο Μηραήι (5) 

17. Μαλνύζνο Παξάζρνο   

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

19. Σζαθύξεο Παλαγηώηεο (1) 

20. Σζηξηγώηε Νίθε 

21. Φιώξνο Γεώξγηνο 

22. Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο (2) 

23. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

24. Υησηέιιε Δξηθύιε 

25. Υνριάθα Βαζηιηθή (4) 

26. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο (6) 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

(1) Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ-αλαθνηλώζεσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαθύξεο Παλαγηώηεο 

(2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Εαθεηξίνπ Παλαγηώηεο, Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

(3) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ε Γεκνηηθή 

ύκβνπινο θα Αλδξηώηνπ Μπξζίλε 

(4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Αλδξηώηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηώηεο, Υνριάθα Βαζηιηθή 

(5) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ νη Γεκνηηθνί  

ύκβνπινη θ.θ. Βάιεζεο Παλαγηώηεο, Βνπλαηζήο Θεόδσξνο, Καηδαλόο Γεώξγηνο, 

Μακάθνο Μηραήι 

(6) Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζε ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Φσκάο-Αηζίδεο Θεόδσξνο 

Πξνζθιήζεθαλ όινη νη πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη νη 

πξόεδξνη: α) Λνπηξώλ, θ. Μακώιεο Βαζίιεηνο θαη β) Πεξάκαηνο, θ. Υξπζίδεο Κίκσλ. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. 

Κύηειεο Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ 

Γήκνπ, θ. Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απόθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 

 

 Με νκόθσλε απόθαζε ηνπ ώκαηνο ην 2
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο πξνηάζεθε 

θαη ζπδεηήζεθε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 
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ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ δήκαξρν θ. Δπζηξάηην Κύηειε ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ αξηζ. 

πξση. Γ.Γ./Φ006.01/39309/01-12-2022 εηζήγεζε κε ηίηιν «Έθδνζε ςεθίζκαηνο 

ζπκπαξάζηαζεο ζε εξγαδόκελνπο πνπ δηεθδηθνύλ δηθαζηηθά ηελ παξακνλή ηνπο ζην 

Γήκν Μπηηιήλεο», σο εμήο: 

 

«ΔΗΖΓΖΖ 

1. Με ηελ αξηζ. πξση. ΓΓΤ/5145/22-2-2021 (ΑΓΑ 9ΥΥΖ46ΜΓΘΓ-04Φ) απόθαζε 

πξνζιήθζεθαλ νθηώ (8) ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΗΓΟΥ) θιάδνπ ΤΔ Βνεζεηηθώλ Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ γηα 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από 25-05-2021 κε 24-06-2021 κε 

ζθνπό ηε δηακόξθσζε ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ πγηεηλήο ιόγσ ηεο παλδεκίαο COVID-

19 (1
ε
 πεξίπησζε). 

2. Με ηελ αξηζ. πξση. ΓΓΤ/5546/26-2-2021 (ΑΑΓΑ Χ8ΗΛ46ΜΓΘΓ-Ο7Μ) απόθαζε 

πξνζιήθζεθαλ ζαξάληα επηά (47) ππάιιεινη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε θιάδνπ 

ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 27-02-2021 έσο  26-08-2021 γηα 

ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

παλδεκίαο COVID-19 (2
ε
 πεξίπησζε). 

3. Με ηηο αξηζ. πξση.: 

 ΓΓΤ/19316/22-6-2021 (ΑΓΑ 6ΟΕ46ΜΓΘΓ-Φ5),  

 ΓΓΤ/30780/4-10-2021 (ΑΓΑ  Χ8ΗΔ46ΜΓΘΓ-ΘΚΔ),  

 ΓΓΤ/40831/31-12-2021 ΑΓΑ ΦΕ9Κ46ΜΓΘΓ-ΘΥΗ), 

 ΓΓΤ/9917/30-3-2022 (ΑΓΑ Φ2ΚΣ46ΜΓΘΓ-Ζ00)  

απνθάζεηο παξαηάζεθαλ νη ζπκβάζεηο ησλ νθηώ (8) ππαιιήισλ ηεο παξάγ. 1 κέρξη 

31-5-2022. 

4. Με ηηο αξηζ. πξση.: 

 ΓΓΤ/32310/15-10-2021 (ΑΓΑ ΦΦ9Θ46ΜΓΘΓ-Μ84) γηα 30 ππαιιήινπο, 

 ΓΓΤ/5/1-1-2022 (ΧΕΖΛ46ΜΓΘΓ-ΛΘ5) γηα 28 ππαιιήινπο θαη  

 ΓΓΤ/9909/30-3-2022 (ΑΓΑ ΦΠ46ΜΓΘΓ-ΣΗΜ) γηα 27 ππαιιήινπο  

απνθάζεηο παξαηάζεθαλ νη ζπκβάζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο παξάγ. 2 κέρξη 31-5-2022. 

5. Με απνθάζεηο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Μπηηιήλεο (δηαδηθαζία 

Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ) παξαηάζεθαλ από 01-06-2022 νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο θαη σο 

εμήο:   

1
ε
 πεξίπησζε --- 6ππαιιήισλ 

2
ε
 πεξίπησζε --- 21 ππαιιήισλ 

6. Σν επόκελν δηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο  20 Γεθεκβξίνπ2022 έρεη 

πξνζδηνξηζζεί ε εθδίθαζε ηεο θύξηαο αγσγήο. 

7. Οη ελ ιόγσ ππάιιεινη από ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο ηνπο (Φεβξνπάξηνο 2021) 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα θπξίσο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηάδνζεο 

ηεο παλδεκίαο COVID-19.  Σπρόλ δηαθνπή ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο ζα 

δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Απηεπηζηαζίαο. 
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8. Ο ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ κε από 25-11-2022 έγγξαθν ηνπ δεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ 

ςεθίζκαηνο ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ 

 

ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην λα εθθξάζεη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ γηα ηελ δηθαζηηθή 

δηεθδίθεζε ησλ ελ ιόγσ εξγαδνκέλσλ λα παξακείλνπλ ζην Γήκν Μπηηιήλεο, 

αλεμάξηεηα από ηελ πνξεία ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19.   

 

Δπεηδή ππάξρνπλ κεγάιεο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ κέζσ Απηεπηζηαζίαο, ε παξακνλή ηνπο ζηελ εξγαζία ζα ζπκβάιιεη ηα 

κέγηζηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπο.». 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ 

Φεθίζκαηνο, παξόληνο θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ Ν. Λέζβνπ, 

θ. Αιεμίνπ Γεώξγηνπ. 

 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινύζεζε ςεθνθνξία επί ηνπ δηακνξθσκέλνπ  

ζρεδίνπ Φεθίζκαηνο, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξόληεο: Δίθνζη πέληε (25) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη πέληε (25) Γεκνηηθνί ύκβνπινη 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λόκνπ 3852/2010 «πξόγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σν επηζπλαπηόκελν ππ’ αξηζκ. πξση. 39309/ 25-11-2022 έγγξαθν ηνπ πιιόγνπ 

Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ Ν. Λέζβνπ κε ην νπνίν δεηείηαη ε έθδνζε ςεθίζκαηνο ππέξ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβαζηνύρσλ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΗΓΟΥ), 

νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ κέζσ covid-19 γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, 

3. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Γ./Φ006.01/39309/01-12-2022 εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ 

Μπηηιήλεο, ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο.  

4. Σν πξνηεηλόκελν Φήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπκβαζηνύρνπο 

ΗΓΟΥ, όπσο δηακνξθώζεθε θαη ηίζεηαη πξνο έγθξηζε 

5. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

6. Σε γελόκελε ςεθνθνξία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

ΔΚΓΗΓΔΗ Φήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζπκβαζηνύρνπο Ηδησηηθνύ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΗΓΟΥ), νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ κέζσ covid-19 γηα ηηο 

αλάγθεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, σο αθνινύζσο: 

 

 

Φ Ζ Φ Η  Μ Α  

 

«Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μπηηιήλεο εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ γηα ηελ δηθαζηηθή 

δηεθδίθεζε ηωλ ελ ιόγω εξγαδνκέλωλ λα παξακείλνπλ ζην Δήκν Μπηηιήλεο, αλεμάξηεηα 

από ηελ πνξεία ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19.   

Επεηδή θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ηεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθιωζεο θαη εθηέιεζεο έξγωλ κέζω Απηεπηζηαζίαο, ε παξακνλή ηνπο ζηελ εξγαζία ζα 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπο.». 

 

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 335. 

Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ               Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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