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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

    Θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID -19 της Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου . 
 
 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.3923/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  O  Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 54/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι  

είναι επείγον καθώς οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν στις 28.2.2021 και 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παράτασης πρέπει να συζητηθεί στη σημερινή 

οικονομική επιτροπή. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε  τη δημόσια υγεία και την τήρηση των 

πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ.  

  Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), 

που έχει ως εξής:  
      «…Έχοντας Υπόψη: 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020), όπως 

αντκαταστάθηκαν από τις όμοιες του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 

256/τ.Α΄/23.12.2020) “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 

• Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/28.6.2007) όπως  

ισχύει. 

• Την αριθμ.πρωτ.:91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά 

«Θέματα Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020» κατά το 

μέρος που αφορά  στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  

• Το γεγονός ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τις περιπτώσεις 

άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 

της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994  

• Το γεγονός ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 

αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν 

δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5 Ιουλίου 2021 (οπότε και 

συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών)  

• Το γεγονός ότι καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη 

απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ,ή παρεμφερών αναγκών, 

καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν 

άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό 

σύνολο  

• Την αριθμ.:681/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (σε ορθή επανάληψη) σχετική 

με την πρόσληψης προσωπικού, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου λόγω των εκτάκτων συνθηκών COVID σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/20 έως 28.2.2021. 

• Την αριθμ.:708/17.12.2020 απόφαση Δημάρχου σχετική  με την πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

• Την αριθμ.:719/22.12.2020 απόφαση Δημάρχου σχετική με την πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

• Την επανεκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών και γεγονός ότι οι συμβάσεις του 

προσωπικού που εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

λήγουν στις 28.2.2021 

• Το γεγονός ότι η μέγιστη διάρκεια της απασχόλησης των οκτώ μηνών του παραπάνω 

προσωπικού συμπληρώνεται στις 5.7.2021 

• Το αριθμ.πρωτ.:9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικό με την 

πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID 19 από τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 

και 175 ν. 4764/2020 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως 

28.2.2021 μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών. 

Αντίστοιχα, συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί  μπορούν να παραταθούν μέχρι  τη 

συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών, με απόφαση του 

αρμοδίου προς διορισμό οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικείας 

οικονομικής επιτροπής. 

• Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου  

• Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών με την εμφάνιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η αποφυγή και ο περιορισμός της διάδοσης - 

διασποράς της συνιστούν εξαιρετικά επείγουσα έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη, η οποία 

θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, προκειμένου να μην 

κινδυνεύσει η δημόσια υγεία.  

• Το γεγονός ότι θα πρέπει καθημερινά να πραγματοποιείται σχολαστικά και καθημερινά η 

αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, ο καθαρισμός των πάρκων, των χώρων 
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πρασίνου και των νησίδων, προκειμένου να εξασφαλισθεί στο σύνολό της η καθαριότητα 

των κοινοχρήστων χώρων αλλά και η προάσπιση της δημόσιας υγείας.  

• Την υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχιζόμενη ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω της σοβαρής 

απειλής της δημόσιας υγείας και του κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19  

• Το γεγονός ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και σε συνδυασμό με τα μέτρα που 

επιβάλλονται για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊου είναι πολύ πιθανό να 

προκύψουν και άλλες απουσίες προσωπικού λόγω ενδεχόμενης υποχρεωτικής 

παραμονής στο σπίτι. 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σχετικό με την 

κωδικοποίηση του προσοντολογίου. 

• Τις εγγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 02.20.6041 “Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων” και 02.20.6054.001 “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων” 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

 

Εισηγούμαστε 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, την  παράταση της σύμβασης απασχόλησης του παρακάτω 

προσωπικού έως 5 Ιουλίου 2021, οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια 

απασχόλησης των οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ως εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Ειδικότητα 

1 Κάππας Ευάγγελος Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

2 Σιόρεντας Ηλίας Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

3 Φούντογλου Βασίλειος Ηλίας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

4 Δούλης Ηλίας  Θεόδωρος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

5 Κυδωνιάδης Μιχαήλ Συμεών ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

6 Μπόβολος Θεόδωρος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

7 Νάτσος Σωτήριος Κων/νος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

8 Ντόντορου Ιουλία Απόστολος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

9 Πανίκογλου Κωνσταντίνος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

10 Ράπτης Δημήτριος Νικόλαος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

11 Σάλιαρης Ερωτόκριτος Παναγιώτης ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

12 Σίσκας Κωνσταντίνος Ιωσήφ ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω  θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 02.20.6041 Τακτικές 

Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων και 02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων  

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021...…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    
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 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εγκρίνει την  παράταση της σύμβασης απασχόλησης του παρακάτω προσωπικού έως 5 Ιουλίου 

2021, οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια απασχόλησης των οκτώ μηνών, για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊου 

COVID-19 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ως εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Ειδικότητα 

1 Κάππας Ευάγγελος Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

2 Σιόρεντας Ηλίας Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

3 Φούντογλου Βασίλειος Ηλίας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου) 

4 Δούλης Ηλίας  Θεόδωρος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

5 Κυδωνιάδης Μιχαήλ Συμεών ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

6 Μπόβολος Θεόδωρος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

7 Νάτσος Σωτήριος Κων/νος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

8 Ντόντορου Ιουλία Απόστολος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

9 Πανίκογλου Κωνσταντίνος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

10 Ράπτης Δημήτριος Νικόλαος ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

11 Σάλιαρης Ερωτόκριτος Παναγιώτης ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

12 Σίσκας Κωνσταντίνος Ιωσήφ ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω  θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 02.20.6041 

Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων και 02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 

Συμβασιούχων  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  55/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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