
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 22/ 23 ΗΟΤΛΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   164/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η Ηοσνίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

4486/18.06.2021  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. 

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

Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Μαλάβεο Π. 

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

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

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 9ο  :  Παράηαζη ζσμβάζεφν προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ για ηην 

κάλσυη Έκηακηφν Αναγκών Ανηιμεηώπιζης ηφν ζσνεπειών ηοσ κινδύνοσ διαζποράς ηοσ 

κορφνοχού COVID-19. 

 
    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  έναηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππφςε  

ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 
ΘΔΜΑ: «  Παράηαζη ζσμβάζεφν προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ για ηην κάλσυη 
Έκηακηφν Αναγκών ανηιμεηώπιζης ηφν ζσνεπειών ηοσ κινδύνοσ διαζποράς ηοσ κορφνοχού COVID-19 ». 

Με ην αξηζ. πξση. 91546/24-12-2020 έγγξαθν ηνπ Υπ.Δζση. κε ζέκα: «Θέκαηα πξνζσπηθνχ ΟΤΑ πνπ 

ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4764/2020» παξέρνληαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 
λ.4745/2020 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 175 ηνπ λ. 4764/2020 γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ. 

Τν αξηζ.πξση. 9755/8-2-2021 έγγξαθν ηνπ Υπ.Δζση. κε ζέκα: «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηνπ θνξσλντνχ COVID 19 απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74 ηνπ 
λ.4745/2020 θαη 175 ηνπ λ.4764/2020»  αλαθέξεη φηη  «Οι ζςμβάζειρ πος θα ζςναθθοων έυρ ηιρ 28.2.2021, μποποων 
να εξανηλήζοςν ηη μέγιζηη διάπκεια ηυν οκηϊ μηνϊν. Ανηίζηοισα, ζςμβάζειρ πος έσοςν ήδη ζςναθθεί μποποων να 

παπαηαθοων μέσπι ηη ζςμπλήπυζη ζςνολικοω διαζηήμαηορ μέγιζηηρ διάπκειαρ οκηϊ μηνϊν, με απψθαζη ηος απμοδίος 
ππορ διοπιζμψ οπγάνος ωζηεπα απψ πποηγοωμενη απψθαζη ηηρ οικείαρ οικονομικήρ επιηποπήρ». 

Με ηελ αξηζ. 34/04-02-2021 Απόθαζη Γημάρτοσ Βέλοσ-Βότας πξνζιήθζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο  ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο , 
κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο πένηε (05) μηνών , ήηοι από 05/02/2021 έφς 
04/07/2021 δύο άηομα , ειδικόηηηας ΓΔ Γενικών Θαθηκόνηφν και δύο άηομα , ειδικόηηηας ΤΔ Γενικών 

Θαθηκόνηφν . 
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη ηελ απφ 22/06/2021 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ πεξί 

χπαξμεο πηζηψζεσλ, πξνηείλνπκε ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ νθηψ (8) κελψλ.  
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                                                                                             Η Αλ/ηξηα Πξντζηακέλε   
Γ/λζεο  Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ 

 
                                                      Διέλε Γαζθαινπνχινπ 

Σηε ζπλέρεηα  ν Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηελ  βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

Β Δ Β Α Ι Ω Σ Η 
Για ηην ππψζλητη πποζυπικοω Ι.Γ.Ο.Φ. 

Βεβαιϊνεηαι ψηι για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ μιζθοδοζίαρ έκηακηος πποζυπικοω ΙΓΟΦ ζςνολικά ηεζζάπυν (4) αηψμυν 

[δωο (2) αηψμυν Γ.Δ. Γενικϊν Καθηκψνηυν και δωο (2) αηψμυν Υ.Δ. Γενικϊν Καθηκψνηυν], με διάπκεια ζωμβαζηρ 

ηπιϊν (3) μηνϊν, για ηην κάλςτη Δκηάκηυν Αναγκϊν ανηιμεηϊπιζηρ ηος κινδωνος διαζποπάρ ηος κοπυνοφοω COVID-

19, θα ενιζσςθοων οι ςπάπσονηερ ΚΑΔ ηος Πποχπολογιζμοω μέζυ επψμενηρ αναμψπθυζηρ. Διδικψηεπα  θα 

ενιζσςθοων : 

α) Ο ΚΑΔ 70.6041.06 ηος πποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 2021 με ηίηλο « Τακηικέρ Αποδοσέρ εκηάκηυν 

ςπαλλήλυν γενικϊν καθηκψνηυν (4 άηομα), για ηην κάλςτη Δκηάκηυν Αναγκϊν ανηιμεηϊπιζηρ ηος κινδωνος 

διαζποπάρ ηος κοπυνοφοω COVID-19» με ζςνολικψ ποζψ 13.000,00€  και  

β) Δνίζσςζη ηος ΚΑΔ 70.6054.01 ηος πποχπολογιζμοω οικονομικοω έηοςρ 2021 με ηίηλο «Διζθοπά επγοδψηη 

ςπέπ ΙΚΑ έκηακηος πποζυπικοω» ζςνολικψ ποζψ 2.000,00€ για ηην κάλςτη ηηρ δαπάνηρ επγοδοηικϊν ειζθοπϊν. 

Ο Γήμαρτος 
            Αννίβας Παπακσριάκος 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Η Ο.Δ. αθνχ άθνπζε ην Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηεο ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε,  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΚΟΦΩΛΑ  

 

  Τελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο πέληε (05) 

κελψλ , ήηνη απφ 05/02/2021 έσο 04/07/2021 δχν αηφκσλ , εηδηθφηεηαο ΓΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ θαη δχν 

αηφκσλ , εηδηθφηεηαο ΥΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ  κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ νθηψ (8) κελψλ, ήηνη για ηρεις 

(3) μήνες ακόμα, μέτρι και ηην 04/10/2021. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλσηέξσ ζα εληζρπζνχλ νη ππάξρνληεο ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

κέζσ επφκελεο αλακφξθσζεο. Δηδηθφηεξα  ζα εληζρπζνχλ : 

α) Ο ΚΑΔ 70.6041.06 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε ηίηιν « Ταθηηθέο Απνδνρέο 

εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ θαζεθφλησλ (4 άηνκα), γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» κε ζπλνιηθφ πνζφ 13.000,00€  θαη  

β) Δλίζρπζε ηνπ ΚΑΔ 70.6054.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε ηίηιν «Δηζθνξά 

εξγνδφηε ππέξ ΙΚΑ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ» ζπλνιηθφ πνζφ 2.000,00€ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

  Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 164/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 
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                                                                               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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