
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 28ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11.00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4548/24-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Γαλάνης Δημήτριος και  Χαροκόπος Παντελής. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η 

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος, 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-

2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 
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σύμβουλοι κ.κ.  Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Μάντακα Στυλιανή. 

Η Αντιπρόεδρος,  αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ. 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο  

λόγω COVID – 19 (άρθρο 33 N. 4915/22). 

 

       Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε : 

 Α) Με την υπ’ αριθμ. 430/22.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020) για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών, ως ακολούθως:  

 Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ 

ή Δ΄ κατηγορίας, με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 

οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 

 Ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου) με κατοχή Άδειας 

μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και 

 Δεκαπέντε (15) άτομα, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. 

 

Β) Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 295/8.1.2021 ανακοίνωση για την πρόσληψη του ανωτέρω 

προσωπικού και κατόπιν των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, το γεγονός ότι για τη θέση ΔΕ Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρου) δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, τους πίνακες προσληπτέων και τις υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 826/15.01.2021 και 1072/20.01.2021 αποφάσεις Δημάρχου, ο Δήμος προχώρησε στη 

σύναψη δέκα έξι (16) συνολικά συμβάσεων, ήτοι: δέκα πέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 

ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.  

 
Γ) Με την υπ’ αριθμ. 67/9.3.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020, εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 5837/9.4.2021 Απόφαση Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού περί παράτασης των συμβάσεων του 

προσληφθέντος προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας 

του Δήμου μας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από 16.05.2021 και για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 15.09.2021. 

 
Δ) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59919/10.8.2021 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνωστοποίησε 

ότι με το άρθρο 62 του Νόμου 4821/2021 (ΦΕΚ 4821/τ.Α΄/31.7.2021) με θέμα «Εκσυγχρονισμός του 

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

διατάξεις» παρέχονταν για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα για την 
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αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του 

Ν. 4745/2020, η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από τη λήξης τους με καταληκτική 

ημερομηνία στις 30.9.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, υπό την απαραίτητη 

προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μετέβαλε τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετρούνταν στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του Π.Δ. 164/2004 (Α' 134). 

 

Ε) Λόγω των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς αυξάνονται οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού λόγω 

των εκτάκτων αδειών απουσίας από τον κορωνοϊό, οι οποίες είναι σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του 

παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 240/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, προβήκαμε στην παράταση των συμβάσεων:  

 14  ΥΕ εργατών καθαριότητας (μία υπάλληλος έχει αποχωρήσει οικειοθελώς) 

   1  Οδηγό με άδεια οδήγησης Γ' ή Δ΄ κατηγορίας με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου 

(κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

 

μέχρι τις 30.09.2021, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4821/2021. 

 

ΣΤ) Με το άρθρο 147 του Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄/23.9.2021) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου 

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

παρέχονταν η δυνατότητα παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στους ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθμού και στα 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, να παραταθούν 

από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και υπό την 

προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους ή με δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό συμβούλιο στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Η παράταση των ανωτέρω 

συμβάσεων δε θα μετέβαλε τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της 

παράτασης δεν θα προσμετρούνταν στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 

κατά την έννοια των άρθρων 5,6 και 7 του Π.Δ 164/2004 (Α΄ 134). Επιπλέον, δεν θα εφαρμόζονταν οι 

περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.  4765/2021 (Α΄ 6). 

 

Ζ) Με την υπ’ αριθμ. 267/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15110/1.10.2021 Απόφαση Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού περί παράτασης 

των συμβάσεων του προσληφθέντος προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της 

υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από 01.10.2021 μέχρι 

31.12.2021 προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=164%2F2004
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Η) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 96128/27.12.201 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνωστοποίησε 

ότι με το άρθρο 176 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/23.12.2021) με θέμα «Ρυθμίσεις για την 

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

επείγουσες διατάξεις», παρέχεται για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου  ορισμένου χρόνου και απασχολείται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, 

για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεών τους από 01.01.2022 

μέχρι 31.03.2022, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 

της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους, ή με δεσμευτική εισήγηση για την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο 

στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Η παράταση των συμβάσεων δε θα μεταβάλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές 

και δε θα προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α' 134). 

 

  Λόγω των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς αυξάνονται οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού λόγω 

των εκτάκτων αδειών απουσίας από τον κορωνοϊό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του 

Ν.4876/2021 (Φ.Ε.Κ. 251/Α΄/23.12.2021), προβήκαμε στην  παράταση των συμβάσεων:  

 

 α) 13  ΥΕ εργατών καθαριότητας (ένας υπάλληλος έχει αποχωρήσει οικειοθελώς) 

      β) 1  Οδηγό με άδεια οδήγησης Γ' ή Δ΄ κατηγορίας με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου 

(κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), 

μέχρι 31-03-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021 

 

Με την υπ΄αριθμ’ 391/31-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 20568/31-12-2021 απόφαση Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού περί παράτασης των συμβάσεων του 

προσληφθέντος προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας 

του Δήμου μας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από 01-01-2022 μέχρι 31-03-2022 προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, σύμφωνα τις διατάξεις 

του άρθρου 176 του Ν.4876/2021 (Φ.Ε.Κ.251/Α΄/23.12.2021).  

 

Ακολούθως, με το άρθρο 33 του Ν. 4915/2022 αντικαθίσταται  το πρώτο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 (Α’ 251) το οποίο τροποποιείται ως προς τη διάρκεια των 

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 και το 

άρθρο 176 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 176» Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού λόγω COVID-19 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=164%2F2004
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4876%2F2021
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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 31.5.2022 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». 

 Ως εκ τούτου λόγω των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν από 

την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς αυξάνονται οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις 

προσωπικού λόγω των εκτάκτων αδειών απουσίας από τον κορωνοϊό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 63/Α΄/24.03.2022), εισηγούμαστε την  παράταση των συμβάσεων:  

 

 13  ΥΕ εργατών καθαριότητας (ένας υπάλληλος έχει αποχωρήσει οικειοθελώς) 

        1  Οδηγό με άδεια οδήγησης Γ' ή Δ΄ κατηγορίας με πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου 

(κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

Από 01.04.2022 μέχρι 31.05.2022, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 

63/Α΄/24.03.2022). 

Επειδή οι υπάρχουσες πιστώσεις στους Κ.Α. 20.6041, Κ.Α. 20.6054 και Κ.Α. 20.6022 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 δεν επαρκούν, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και την ενίσχυσή τους με τα ποσά των 31.500,00 €, 10.000,00 € και 5.500 € αντίστοιχα. 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη 

μετά την παράταση συνεδρίασή του, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4951/2022. Σε αυτή την 

περίπτωση η σχετική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 

4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4745%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=164%2F2004
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4765%2F2021
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=164%2F2004
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Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του N. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23.12.2020), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του N. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/31.7.2021) 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του N. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/23.9.2021) 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/23.12.2021) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4915/2022 και ισχύει, 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ Α’  6) 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016, 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.164/2004 (Α’  134), 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59919/10.8.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 96128/27.12.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., 

14. Τις υπ’ αριθμ. 430/22-12-2020, 240/2021, 267/2021 και 391/2021 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

15. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 15110/1-10-2021  και 20568/31-12-2021 αποφάσεις Δημάρχου, 

16. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

 μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του υπηρετούντος προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19 από 01.04.2022 μέχρι 31.05.2022, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 

4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 63/Α΄/24.03.2022) και συγκεκριμένα : 

 α) Δεκατριών (13) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  

 β) Ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου και  

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20.6041, Κ.Α. 20.6054 και 

Κ.Α 20.6022 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 

ενίσχυσή τους με τα ποσά των 31.500,00€, 10.000,00€ και 5.500€ αντίστοιχα. Η αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την παράταση 
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συνεδρίασή του, σύμφωνα με το με το άρθρο 33 του Ν. 4951/2022. Σε αυτή την περίπτωση η 

σχετική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του 

άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016.  

 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2022 

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής την  

28ην Μαρτίου 2022 

Ψυχικό, 28-3-2022 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          α/α                  

           Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Ξυριδάκης Παντελής  

Χανακούλας Αθανάσιος  

  

              

                             ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ  
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