
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 27/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική «δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του, ύστερα από την από 8164/24-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 
 Ο Πρόεδρος της επιτροπής συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα μέλη 
τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και ομόφωνα συμφώνησαν για την 
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ    
( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
   

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Τόπη  Ζωή   

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.     

3. Βλάχος Αθαν.                         

4. Κρικώνης  Χρήστος   
 

5. Κολλάτος Κων.  
 

6. Τσεργάς Κων/νος  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω covid-19»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 238) 
 

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ της αριθμ. 1184/180 Τροπολογίας του Υπουργείου 
Υγείας με τίτλο  «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» θέτουμε υπόψη 
σας τις διατάξεις του άρθρου 5 «Παράταση διάρκειας συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού λόγω COVID-19»: 
1. Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται 

στους ΟΤΑ 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 
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ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου & 
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. 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την παράταση των συμβάσεων του 
προσωπικού (ΙΔΟΧ) οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 
4745/2020 (Α' 214), και που απασχολείται σε διάφορες υπηρεσίες του δήμου μας οι 
οποίες είναι ενεργές κατά τη δημοσίευση του Ν. 4876/2021 (άρθρο 176) ως εξής: 

 

 
Α.Α 

 
ονοματεπώνυμο 

 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία λήξης 
σύμβασης 

Ημερομηνία λήξης 
παράτασης 
σύμβασης 

1 ΝΤΟΥΚΑ ΦΛΩΡΕΝΤΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

31/12/2021 31/3/2022 

2 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 31/12/2021 31/3/2022 
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 31/12/2021 31/3/2022 

 

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του 
Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197 τ Α’12.10.2020), το άρθρο 147 του Ν.4831/2021,  την εισήγηση 
θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση.  
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού (ΙΔΟΧ) οι οποίες 
συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), και που 
απασχολείται σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών, οι οποίες είναι ενεργές κατά τη 
δημοσίευση του Ν. 4876/2021 (άρθρο 176), ως εξής: 
 

 
Α.Α 

 
ονοματεπώνυμο 

 
Υπηρεσία 

Ημερομηνία 
λήξης σύμβασης 

Ημερομηνία 
λήξης παράτασης 

σύμβασης 
1 ΝΤΟΥΚΑ ΦΛΩΡΕΝΤΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
31/12/2021 31/03/2022 

2 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 31/12/2021 31/03/2022 

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 31/12/2021 31/03/2022 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  238/2021 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 

O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

  Σίμος Βασίλειος 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-74-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/
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