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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 1/ 15 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   1/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα, 

Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε) 

Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, ζπλήιζε 

ζήκεξα ηελ 15η Ηανοσαρίοσ 2021, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 129/11.01.2021 πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα 

θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη 

θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο -Πξφεδξνο, 

β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξνο, ζη] 

Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απψλ ν θ. Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε λφκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

Θέμα 1ο : Πρόζληυη Έκηακηοσ Προζφπικού Οριζμένοσ Υρόνοσ για ηην κάλσυη Έκηακηφν 

Αναγκών ανηιμεηώπιζης ηφν ζσνεπειών ηοσ κινδύνοσ διαζποράς ηοσ κορφνοχού COVID-19, 

ζηις ζτολικές μονάδες ηης πρφηοβάθμιας εκπαίδεσζης. 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  πρώηο ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην  

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιφγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο θάιπςεο ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ γηα ηνλ  

θαζαξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ  

ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19). 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη  

σο θάησζη : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Ππόζλητη Έκηακηος Πποζυπικού Οπιζμένος Χπόνος για ηην κάλςτη Έκηακηυν Αναγκών 
ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςνεπειών ηος κινδύνος διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID-19, ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ ηηρ 
ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ».                
 
     χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ λ. 4764/2020 (ΦΔΚ 256/23.12.2020 ηεχρνο Α'): «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ 
καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ, ηε ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο», ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4745/2020 (Α΄ 214) 
αληηθαζίζηαηαη, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο, σο εμήο: «Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ 
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βαζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο άκεζεο αλάγθεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ ή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο 
δεκφζηαο πγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28), γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο έυρ ηιρ 28.2.2021. Δάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή ε ππάξρνπζα δελ επαξθεί, κε ηελ 
ίδηα απφθαζε γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά 
απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ πξψηε κεηά ηελ πξφζιεςε ζπλεδξίαζή ηνπ. Επιηπέπεηαι η 
ππόζλητη και λοιπού πποζυπικού πλην ιαηπικού και νοζηλεςηικού, θαη’ εμαίξεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2190/1994. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ εξαιπείηαι ηυν πεπιοπιζμών ηος άπθπος 5 
ηος π.δ. 164/2004 (Α΄134), απνθιεηφκελεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ζε ανξίζηνπ 
ρξφλνπ. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ΟΣΑ. Σν 
πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ, ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη κε βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δχλαηαη λα 
ππνζηεξίδεη ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππφ ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π. νηθ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο.» 

Με ην αξ. 91546/24-12-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Θέκαηα πξνζσπηθνχ ΟΣΑ πνπ 
ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4764/2020», πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ λα πξνζιακβάλνπλ 
έθηαθην πξνζσπηθφ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζχκβαζεο νθηψ κήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ ή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο 
δεκφζηαο πγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 2190/1994 φπσο ηζρχνπλ. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλαθζνχλ δεν 
μποπούν να έσοςν ημεπομηνία λήξηρ πέπαν ηηρ 5

ηρ
 Ιοςλίος 2021. 

 
Γεδνκέλνπ φηη νη ΟΣΑ α΄ βαζκνχ έρνπλ ηελ  ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπλ ηελ πγεία ησλ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ θαη 
ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
Ειζηγούμαζηε ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζχκβαζεο ηελ 05.07.2021 (θαηαιεθηηθή 
πξνζεζκία ζπκπιήξσζεο ηεο κέγηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ νθηψ κελψλ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4745/2020 (ΦΔΚ214/Α΄). 
 

ΚΛΑΓΟ / 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κ.Α.Δ. 
ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΔ 
Καζαξηζηξηψλ 

ρνιηθψλ 
Μνλάδσλ 

5 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 
70.6041.05 
70.6054.01 

5 κήλεο 
27.500 € 
5.000 € 

           ΣΥΝΟΛΟ: 5 

                                                                                Σςνολικό Κόζηορ:            32.500  € 

 
Η δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ζα πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
έηνπο 2021 (ζρεη. ε απφ 14-01-2021 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πεξί 
πξφβιεςεο ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 ησλ απαηηνχκελσλ πνζψλ). 
Οη ακνηβέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε ην Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176

 
Α΄). 

 
     Η Αλ. Πξντζη. Σκ. Γελ. Γηνίθεζεο                      Η Αλ/ηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο  
                                                                                        Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ     
 
             Βαζηιηθή Γαξεηψηε                              Διέλε Γαζθαινπνχινπ        

 

  Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

  Α.  Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζχκβαζεο ηελ 05.07.2021 (θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ζπκπιήξσζεο ηεο κέγηζηεο 

ΑΔΑ: 6ΒΖ6Ω9Π-433



 3 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ νθηψ κελψλ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4745/2020 

(ΦΔΚ214/Α΄). 

ΚΛΑΓΟ / 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΘΔΔΙ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Κ.Α.Δ. 

ΠΙΣΩΔΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΤΔ 

Καζαξηζηξηψλ 

ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ 

5 
Λνηπέο 

Τπεξεζίεο 

70.6041.05 

70.6054.01 
5 κήλεο 

27.500 € 

5.000 € 

           ΤΛΟΙΟ: 5 

                                                                         σνολικό Θόζηος:            32.500  € 

 

Η δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, ζα πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021 (ζρεη. ε απφ 14-01-2021 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πεξί πξφβιεςεο ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 ησλ 

απαηηνχκελσλ πνζψλ). 

Οη ακνηβέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε ην Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α΄). 

  

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 1/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης Αθανάζιος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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