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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 26.07.2022, ώρα 17:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 26.07.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 7968 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

77/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 10ης/ 26.07.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα 13ο: Έγκριση Ανανέωσης/παράτασης σύμβασης (1) υπηρετούντος συμβασιούχου  Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, στο πλαίσιο της δράσης: 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 26-07-2022, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7817/22.07.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.07.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κορδίλας Δημήτριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Καφετσιούλης Απόστολος 23. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

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

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Θέμα 13ο: Έγκριση Ανανέωσης/παράτασης σύμβασης (1) υπηρετούντος συμβασιούχου  Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, στο πλαίσιο της δράσης: 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 38 παρ.2 του ν.4765/21 ορίζεται ότι: 

«Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση 

και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή 

συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε 

ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς 

οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση 

εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι 

μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή 

την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων 

αορίστου χρόνου.» 

 

Με το άρθρο 59 του ν.4821/21 (Α΄ 134): «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.», ορίζεται ότι: 

«Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει 

προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των 

νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027». 

 

Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους Δήμους, την οριστική απόφαση για την 

ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη 

αιτιολογία. Στις δομές που υπάγονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., την ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του 

νομικού προσώπου, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το 

άρθρο 68 παρ.2  του ν.4415/16 (Α΄ 159): «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

 

Με την υπ’ αρ. 53/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΣΟΚ6Τ-ΤΒ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, σε συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11:00, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η ανανέωση /παράταση σύμβασης (1) υπηρετούντος 

συμβασιούχου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής», και συγκεκριμένα της συμβασιούχου της Σιάφη Αικατερίνης Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 27/01/2023. Με την απόφαση αυτή το ΔΣ του ΝΠΔΔ και λόγω έλλειψης 

μόνιμου προσωπικού και για την εκτέλεση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» του παιδικού σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς έκρινε αναγκαία 

η ανανέωση της παραπάνω σύμβασης.   

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της 53/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΣΟΚ6Τ-ΤΒ8) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς περί Ανανέωση/παράταση σύμβασης 

(1) υπηρετούντος συμβασιούχου  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα της συμβασιούχου Σιάφη 

Αικατερίνης έως 27/01/2023. 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%981%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%A4%CE%928
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%981%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%A4%CE%928
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ.2 και 68 παρ.2  του ν.4415/16, 

- τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4821/21 (Α΄ 134): «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 

Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις.», 

- την υπ’ αρ. 53/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΣΟΚ6Τ-ΤΒ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

με θέμα: «Ανανέωση/παράταση σύμβασης (1) υπηρετούντος συμβασιούχου  Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής”» «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 53/2022 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΣΟΚ6Τ-ΤΒ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με θέμα: «Ανανέωση/παράταση σύμβασης (1) υπηρετούντος 

συμβασιούχου  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής”» και συγκεκριμένα της συμβασιούχου Σιάφη Αικατερίνης του Νικολάου έως 

27/01/2023. 

 

Οι λόγοι της ανανέωσης είναι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού για τη συνέχιση εκτέλεσης του 

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του παιδικού σταθμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς. 

 

Η δαπάνη καλύπτεται από χρηματοδότηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής». 

 

Η παρούσας να αποσταλεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%981%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%A4%CE%928
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%981%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%A4%CE%928

