
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 37/05 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   268/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 5η  Οκηωβρίοσ 2021, ημέρα  Σρίηη και ώρα 11:00  

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

7877/01.10.2021  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] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (αλαπιεξψηξηα ηνπ θ. Μπεθηάξε 

Γ.), ε] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο, ζη] Βνπδνχξεο Νηθφιανο θαη απφληεο νη θ.θ. Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο  : Παράηαζη ζσμβάζεων προζωπικού ιδιωηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ για ηην 

αποηροπή ηης διάδοζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19. 

 

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

ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ ιφγσ  ηεο ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ  

Γήκνπ θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρων 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 ηεο Ο.Δ.,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηελ θάησζη εηζήγεζή ηνπ : 

 
ΔΙΗΓΗΗ 

ΘΔΜΑ: Παράηαζη ζσμβάζεων ΙΓΟΥ προζωπικού ΟΣΑ  για ηην αποηροπή ηης διάδοζης ηοσ κορωνοϊού 
COVID-19. 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  147 ηνπ Ν4831/2021(Α’ 170) ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γήκν Βέινπ Βφραο θαη ζην ΝΠΓΓ «Αλέιημε» γηα ηελ απνηξνπή 

ΑΔΑ: 9ΕΠΙΩ9Π-ΗΞΨ



ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID-19  ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο  ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ ηνπο  
απφ ηε ιήμε ηνπο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο 31-12-2021. 

Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε πίζησζε γηα ηε κηζζνδνζία ηνπο κε 
δεζκεπηηθή εηζήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ελ ζπλερεία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
Η Γεκνηηθή Αξρή εηζεγείηαη ζεηηθά γηα ηελ παξάηαζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ θαη πξνηείλεη ηε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
                             ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4831/2021 : 

«πκβάζεηο πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ θαη  

ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, νη νπνίεο ζπλήθζεζαλ  

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4745/2020 (Α’ 214), δχλαληαη λα παξαηαζνχλ απφ ηε ιήμε ηνπο θαη  

κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, κε απφθαζε ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο  

χπαξμεο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπο.  

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 παξάηαζε ζπλεδξίαζή ηνπ. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη  

ζε ζπκβάζεηο πνπ έιεμαλ απφ 1.8.2021 κέρξη θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. 

Η παξάηαζε ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ δελ κεηαβάιιεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ απαζρνινχκελσλ  

θαη ν ρξφλνο ηεο παξάηαζεο δελ πξνζκεηξάηαη ζην αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ  

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Γελ εθαξκφδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 2  

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4765/2021 (Α’ 6).» 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ε νπνία έρεη σο θαησηέξσ :  

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                          05 - 10 - 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΔΝΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  
Η Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ αθνχ έιαβε ππ’ φςε ηεο :  

Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/2007 
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α’) 
Σν έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
Σελ  ππ’ αξηζκ. : Οηθ 46735/23-07-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β’ 3170/01-08-2020) 
Σελ ππ’ αξηζκ. 120/23-12-2020 Α.Γ.. κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν Π/Τ έηνπο 2021 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 4058/22-02-
2021 Δγθξηηηθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Έγγξαθν ΤΠ.Δ.70785/29-09-2021 
 
Δηζεγείηαη πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ην Γ.. ηα θάησζη : 
 
1. Λφγσ παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, εληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6041.06 κε 
πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ θαζεθφλησλ (4 άηνκα Υ 5 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 - Υξεκαηνδφηεζε COVID-
19» κε πνζφ  3.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 70.6041.02 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο 
εθηάθησλ ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσvατνχ 
COVID-19 - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ COVID – 19» ην πνζφ ησλ 3.000,00€  
2. Λφγσ παξάηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, εληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6041.07 κε 
πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ θαζεθφλησλ (6 άηνκα Υ 8 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε 
Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

COVID-19» κε πνζφ  1.000,00€. Αληίζηνηρα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 70.6041.02 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο 
Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσvατνχ COVID-19 - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ COVID – 19» ην πνζφ ησλ 1.000,00€  

ΑΔΑ: 9ΕΠΙΩ9Π-ΗΞΨ



Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ            Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
           ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 

 

 ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Α.- Σελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεζζάξσλ (4) 

αηφκσλ, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε έιεμε ζηηο 04/10/2021, μέτρι και ηην 31/12/2021, γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 

4831/2021. 

 

Β.- Σελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έμη (6) αηφκσλ, ησλ 

νπνίσλ ε ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 25/10/2021, μέτρι και ηην 31/12/2021, γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4831/2021. 

 

Γ.- Γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ αλσηέξσ, εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 

ηξνπνπνίεζε  ηνπ ηξέρνληνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. Έηνπο 2021 [9ε] σο θάησζη:  

1.- Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6041.06 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ 

θαζεθφλησλ (4 άηνκα Υ 5 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 - Υξεκαηνδφηεζε COVID-19» κε πνζφ  3.000,00€. Αληίζηνηρα 

απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 70.6041.02 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γηα 

ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσvατνχ COVID-19 - 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ COVID – 19» ην πνζφ ησλ 3.000,00€  

2.- Δληζρχεηαη ν ΚΑΔ 70.6041.07 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γεληθψλ 

θαζεθφλησλ (6 άηνκα Υ 8 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  COVID-19» κε πνζφ  1.000,00€. Αληίζηνηρα 

απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ΚΑΔ 70.6041.02 κε πεξηγξαθή «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ γηα 

ηελ θάιπςε Δθηάθησλ Αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσvατνχ COVID-19 - 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ COVID – 19» ην πνζφ ησλ 1.000,00€ . 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 268/2021 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος 

            5.- Βοσδούρης Λικόλαος  

 

 

ΑΔΑ: 9ΕΠΙΩ9Π-ΗΞΨ



Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 9ΕΠΙΩ9Π-ΗΞΨ
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