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                                                                                    Αριθ.Αποφ.852/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 65/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

   Θέμα : «Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.176 

του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α’/23-12-2021)». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, 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. 26143/24-12-2021 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 τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 210 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας, 

(αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής: 

 

 

 «…Έχοντας υπόψη: 

• Την αριθμ.:681/2020 (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΩΝΨΙΩΞΧ-91Ν) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής σχετική με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, ανταποδοτικού 

χαρακτήρα λόγω εκτάκτων συνθηκών COVID σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν.4754/2020 

• Την αριθ.:708/17.12.2020 (ΑΔΑ: 90ΥΚΩΞΧ-ΘΟΩ) απόφαση του Δημάρχου σχετική με 

την πρόσληψη του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

• Την αριθμ.:719/22.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΗΩΞΧ-ΟΣΘ) απόφαση του Δημάρχου σχετική με 

την αποδοχή παραίτησης και την πρόσληψη προσωπικού 

• Την αριθμ.:55/2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΨΩΞΧ-ΧΗ3) – σε ορθή επανάληψη- απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής σχετική έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
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για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID -19 της Δ/νσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου 

• 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 αριθμ.:75/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την τροποποίηση 

της αριθμ.:55/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

• Την αριθμ.:492/2021 (ΑΔΑ:ΨΓΨΨΩΞΧ-ΑΕ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

σχετική με την έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 62 του Ν.4821/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών 

αναγκών υπηρεσιών του Δήμου. 

• Την αριθμ.:431/13.8.2021 (ΑΔΑ:6ΡΩΝΩΞΧ-Ο1Κ) απόφαση του Δημάρχου σχετική με 

την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 

30.9.2021 

• Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31-7-21)  

• Την αριθμ.:68/2021 (σε ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΨΣ1ΠΩΞΧ-4Χ7) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την 

αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοϊου. 

• Την αριθμ.:79/25.2.2021 (ΑΔΑ:6Ε6ΒΩΞΧ-Χ2Γ) Απόφαση του Δημάρχου σχετική με την 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς 

του κορωνοϊου. 

• Την αριθμ.πρωτ.:69564/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με την 

κοινοποίηση διατάξεων του ν.4831/2021 (Α΄170) με θέμα «Οργανισμός του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του 

και άλλες διατάξεις. 

• Την αριθμ.597/2021 (ΑΔΑ:ΨΠΑΜΩΞΧ-ΕΣ8) απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετική 

έγκριση παράτασης συμβάσεων για την αποτροπή του covid σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4831/2021  

• Την αριθμ.:540/30.9.2021 (ΑΔΑ:64ΗΓΩΞΧ-0Ξ7)σε ορθή επανάληψη Απόφαση του 

Δημάρχου σχετική παράταση συμβάσεων προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 147του 

Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Β΄/23.9.2021) για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες της 

υπηρεσίας. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/23.12.2021) 

σχετικές με την παράταση Συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την 

αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη 

λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και 

υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του 

προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν 

επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό 

συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή του. 

• 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.  
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• Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των παραπάνω 

υπηρεσιών του Δήμου  

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

αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, ο καθαρισμός των πάρκων, των χώρων 

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 αν η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας, 

με την ίδια απόφαση οικονομικής επιτροπής γίνεται δεσμευτική εισήγηση για 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό συμβούλιο στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. 

 

Εισηγούμαστε 

Α. Σύμφωνα με τα παραπάνω την έγκριση παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου του παρακάτω προσωπικού οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο μας 

για την αποτροπή διάδοσης κορωνοϊου COVID-19 και οι οποίες συνήφθησαν με τις διατάξεις της 

παρ.2 του άρθρου 74 του Ν.4754/2020 από τη λήξη τους έως και 31/03/2022: 

Α/

Α 

Ονοματεπώνυμο Όνομα 

Πατρός 

Ειδικότητα Ημερομηνί

α Λήξης 

Σύμβασης 

1 Κάππας Ευάγγελος Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 

31.12.2021 

2 Σιόρεντας Ηλίας Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου)31.3.2022 

31.12.2021 

3 Φούντογλου Βασίλειος Ηλίας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 

31.12.2021 

4 Δούλης Ηλίας  Θεόδωρος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

5 Κυδωνιάδης Μιχαήλ Συμεών ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

6 Μπόβολος Θεόδωρος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

7 Νάτσος Σωτήριος Κων/νος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

8 Ντόντορου Ιουλία Απόστολος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

9 Πανίκογλου 

Κωνσταντίνος 

Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

10 Ράπτης Δημήτριος Νικόλαος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

11 Σάλιαρης Ερωτόκριτος Παναγιώτης ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

12 Σίσκας Κωνσταντίνος Ιωσήφ ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

13 Σμπόνια Κωνσταντίνα Νικόλαος ΠΕ Διοικητικού 31.12.2021 

14 Χατζοπούλου Ελένη Απόστολος ΠΕ Διοικητικού 31.12.2021 

15 Πεπόνης Αθανάσιος Μιλτιάδης ΔΕ Διοικητικού 31.12.2021 

16 Παππάς Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ Υδραυλικών 31.12.2021 
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17 Τσόλης Κωνσταντίνος Θωμάς ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας 31.12.2021 

18 Καρτεζίνης Γεώργιος Χρήστος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 31.12.2021 

19 Πουρνάρας Κωνσταντίνος Διονύσιος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 31.12.2021 

 

Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: Το συνολικό κόστος για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας των παραπάνω εργαζομένων για την ως άνω παράταση θα ανέλθει στο ποσό των 

71.231,73 €. Ποιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ενισχυθούν οι παρακάτω ΚΑ ως εξής: 

02.15.6041.001 

Αποδοχές Συμβασιούχων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 

Κοινωνικής Πρόνοιας covid κλπλ 20850 

02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ορισμένου υπηρεσία 5431,86 

02.20.6041.001 

Αποδοχές Συμβασιούχων ορισμένου χρόνου καθαριότητας για 

την αντιμετώπιση  covid κλπλ 35202 

02.20.6054.001 Εργ. Εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων Αντιμετώπισης COVID 19 9747,87 

 

                             

 Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε: «ΝΑΙ στη παράταση τονίζοντας τη πάγια θέση της παράταξης μας για 

προσλήψεις  μόνιμου προσωπικού  για τη κάλυψη των αναγκών στη καθαριότητα αλλά και σε 

όλες τις θέσεις που έχουν  ανάγκη οι δημοτικές υπηρεσίες».  

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

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

• την αρ. 711/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ:ΨΨΨΓΩΞΧ-41Μ) 

• την εισήγηση του  Αντιδημάρχου 

• 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) 

 

1.Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

παρακάτω προσωπικού οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο μας για την αποτροπή διάδοσης 

κορωνοϊου COVID-19 και οι οποίες συνήφθησαν με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του 

Ν.4754/2020 από τη λήξη τους έως και 31/03/2022: 

 

Α/

Α 

Ονοματεπώνυμο Όνομα 

Πατρός 

Ειδικότητα Ημερομηνί

α Λήξης 

Σύμβασης 

1 Κάππας Ευάγγελος Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 

31.12.2021 

2 Σιόρεντας Ηλίας Χρήστος ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου)31.3.2022 

31.12.2021 

3 Φούντογλου Βασίλειος Ηλίας ΔΕ Οδηγών (με επαγγελματική 

άδεια οδήγησης, Πιστοποιητικό 

31.12.2021 
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Επαγγελματικής Ικανότητας και 

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 

4 Δούλης Ηλίας  Θεόδωρος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

5 Κυδωνιάδης Μιχαήλ Συμεών ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

6 Μπόβολος Θεόδωρος Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

7 Νάτσος Σωτήριος Κων/νος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

8 Ντόντορου Ιουλία Απόστολος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

9 Πανίκογλου 

Κωνσταντίνος 

Χρήστος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

10 Ράπτης Δημήτριος Νικόλαος ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

11 Σάλιαρης Ερωτόκριτος Παναγιώτης ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

12 Σίσκας Κωνσταντίνος Ιωσήφ ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 31.12.2021 

13 Σμπόνια Κωνσταντίνα Νικόλαος ΠΕ Διοικητικού 31.12.2021 

14 Χατζοπούλου Ελένη Απόστολος ΠΕ Διοικητικού 31.12.2021 

15 Πεπόνης Αθανάσιος Μιλτιάδης ΔΕ Διοικητικού 31.12.2021 

16 Παππάς Κωνσταντίνος Βασίλειος ΔΕ Υδραυλικών 31.12.2021 

17 Τσόλης Κωνσταντίνος Θωμάς ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας 31.12.2021 

18 Καρτεζίνης Γεώργιος Χρήστος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 31.12.2021 

19 Πουρνάρας Κωνσταντίνος Διονύσιος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 31.12.2021 

 

2. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: Το συνολικό κόστος για την 

κάλυψη της μισθοδοσίας των παραπάνω εργαζομένων για την ως άνω παράταση θα ανέλθει στο 

ποσό των 71.231,73 €. Ποιο συγκεκριμένα θα πρέπει να ενισχυθούν οι παρακάτω ΚΑ ως εξής: 

 

02.15.6041.001 

Αποδοχές Συμβασιούχων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 

Κοινωνικής Πρόνοιας covid κλπλ 20850 

02.20.6054.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ορισμένου υπηρεσία 5431,86 

02.20.6041.001 

Αποδοχές Συμβασιούχων ορισμένου χρόνου καθαριότητας για 

την αντιμετώπιση  covid κλπλ 35202 

02.20.6054.001 Εργ. Εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων Αντιμετώπισης COVID 19 9747,87 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  852/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΩΞΧ-Χ6Φ
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