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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14951 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

264/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 31/03/2022. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα την παράταση συμβάσεων 

Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, μέχρι 31/03/2022. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ 

προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, μέχρι 31/03/2022, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 31/03/2022. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ως άνω ν. 4876/21 (Α' 251): «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» ορίζεται ότι:  

«1.Συμβάσεις 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. 

2.Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των 

απασχολούμενων. Επ' αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 

134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6). Ο συνολικός χρόνος 

διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 

164/2004. 

3.Με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ' εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος, να διατίθεται και 

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου 

όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.» 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω συμβάσεις δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των 

απασχολουμένων και δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2  του άρθρου 36 τουν.4765/2021 και των 

άρθρων 5 και 7 του π.δ 164/2004. 

 

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων  

(24) μηνών. 

 

Στο δήμος μας κατά την δημοσίευση του Νόμου απασχολούνταν  δέκα (10)  άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας έπειτα από την εκδήλωση 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιστώσεις της μισθοδοσίας είναι 

γραμμένες στον προϋπολογισμό  οικον. Έτους 2021 του Δήμου Αγιάς εισηγούμαστε την παράταση των 

συμβάσεων έως  31-3-2022 όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

(ΔΕ) 

Έως 31-03-2022 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) Έως 31-03-2022 7 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) Έως 31-03-2022 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έως 31-03-2022 1 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (Α΄143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ’ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α’ 214): «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 

εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και 

άλλες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν . 4831/21 (Α΄170): «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 166/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΔΘΩ6Ι-Λ87) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) και τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», 

- την υπ’ αριθμ. 183/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΨΩ6Ι-ΛΨΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», 

- την υπ’ αριθμ. 210/2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΜΝΥΩ6Ι-06Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την παράταση των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των εργαζομένων που προσλήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έως 31-03-2022, των 

ειδικοτήτων που αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

(ΔΕ) 

Έως 31-12-2021 1 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΥΕ) Έως 31-12-2021 7 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΔΕ) Έως 31-12-2021 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έως 31-12-2021 1 

 

Β. Η δαπάνη που προκύπτει  θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 στον οποίο θα 

εγγραφούνε οι αντίστοιχες πιστώσεις όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα : 

 

 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Ποσό  

1. 1 70.6041.04 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου προς της αποφυγή διάδοσης του 

COVID-19 (εργάτες καθαριότητας-

νοσηλευτικό 

27.000,00 
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Ποσό  

2. 3 70.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων προς της 

αποφυγή διάδοσης του COVID-19 (εργάτες 

καθαριότητας-νοσηλευτικό 

7.800,00 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 264/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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