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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

   Αριθμός σνεδρίαζης :  9/31-03-2022 

 

Αριθμός Απόθαζης:   28/2022 

ΘΕΜΑ:  «Παξάηαζε Σπκβάζεσλ ΙΔΟΦ  Πξνζσπηθνύ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 ». 

 

   Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  31
ε
 ηνπ κελόο Μαξηίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα  Πέκπηε  

θαη ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκό  πξση. 2253/30-03-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα. 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 

εγθπθιίνπ ηνπ  Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ  

(4) κειώλ θαη ηελ απνπζία ηξηώλ (3) ήηνη: 

       Παρόνηα μέλη                                                                                   Απόνηα μέλη 

 1) Τνξνπλίδεο Ισάλλεο (Αληηπξόεδξνο-δηα δώζεο)                5) Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                             
                    

 2)  Ιληδέο Νηθόιανο (Tειεδηάζθεςε)                                      6) Κνξσλίδεο Παύινο 

 3)  Δήκνπ Ισάλλεο     (Tειεδηάζθεςε)                                   7) Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                                                                                                                                              

 4)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   (Tειεδηάζθεςε)                                                                                                                                                                                 

 

     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.    

Ο  Αληηπξόεδξνο εηζεγήζεθε ην   ζέκα   ηεο έθηαθηεο ζύγθιηζεο,  ην νπνίν είλαη:  «Παξάηαζε 

Σπκβάζεσλ ΙΔΟΦ  Πξνζσπηθνύ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 » θαη αλαθέξζεθε ζηηο εηζεγήζεηο  ηνπ  Γεληθνύ 

Γξακκαηέα Δήκνπ Σηληηθήο θαη ηνπ Τκήκαηνο Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο .  

  Αθνινπζεί απηνύζηα ε εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δήκνπ Σηληηθήο,   ε νπνία ηίζεηαη 

πξνο ζπδήηεζε από ηελ Οηθνλνκηθή  Επηηξνπή   θαη ε νπνία είλαη :  
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30/03/2022 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Σηληηθήο 

Θέκα: Παξάηαζε Σπκβάζεωλ ΙΔΟΧ Πξνζωπηθνύ ηνπ Δήκνπ 
Σηληηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ ιόγω ηεο 
παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ Covid-19. 

 Με ηιρ διαηάξειρ ηος άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4915/24-03-2022 (ΦΕΚ 
63/A/24-03-2022), για ηο πποζυπικό πος έσει πποζληθθεί με ζσέζη 
επγαζίαρ Ιδιυηικού Γικαίος Οπιζμένος Χπόνος και απαζσολείηαι ζηοςρ 
ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.2 ηος άπθπος 74 ηος 
ν.4745/2020, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηωλ ζπκβάζεωλ 
ηνπο από ηε ιήμε ηνπο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο 31-05-2022.  

 Η παπάηαζη ηυν ανυηέπυ ζςμβάζευν αθοπά πποζυπικό πος οι 
ζςμβάζειρ ηοςρ είναι ενεπγέρ καηά ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηος 
νόμος ήηοι 24-03-2022, και αςηή θα ππαγμαηοποιηθεί με απόθαζη ηηρ 
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ. 

 Το πποζυπικό πος απαζσολείηαι με αςηέρ ηιρ ζςμβάζειρ ζηον 
Γήμο μαρ είναι: 

1.Αλαζηαζηάδεο Αηκίιηνο – Οδηγόρ 

2.Κωλζηαληηλίδεο Λάδαξνο – Δπγάηηρ καθαπιόηηηαρ εξυηεπικών 
σώπυν 

3.Λεηβαδίηεο Επάγγεινο – Δπγάηηρ καθαπιόηηηαρ εξυηεπικών σώπυν 

4.Παπαδνπνύινπ Σνθία – Δπγάηπια καθαπιόηηηαρ εξυηεπικών 
σώπυν 

 Η έναπξη ηυν ζςμβάζεών ηοςρ ήηαν ζηιρ 26-2-2021 έυρ 25-10-
2021 (8 μήνερ). Γόθηκε παπάηαζη έυρ 31-12-2021. Σηην ζςνέσεια 
δόθηκε νέα παπάηαζη έυρ 31-03-2022. 

 Δπειδή ηο παπαπάνυ πποζυπικό κπίνεηαι απαπαίηηηο για ηην 
εύπςθμη λειηοςπγία ηυν ςπηπεζιών ηος Γήμος και ηην ανηιμεηώπιζη ηυν 
αναγκών πος πποέκςταν λόγυ ηηρ πανδημίαρ και λαμβάνονηαρ ςπότη 
ηη δςναηόηηηα παπάηαζηρ ηυν ζςμβάζεών ηοςρ έυρ 31-05-2022, πος 
πποβλέπεηαι από ηο άπθπο 33 ηος Ν.4915/24-03-2022 εηζεγνύκαζηε: 

Τελ παξάηαζε ηωλ ζπκβάζεωλ ηνπ αλωηέξω πξνζωπηθνύ  

έωο 31-05-2022. 

 Οι πιζηώζειρ πος απαιηούνηαι για ηη μιζθοδοζία και ηιρ 
επγοδοηικέρ ειζθοπέρ ηοςρ από 01-04-2022 έυρ 31-05-2022 αναλύονηαι 
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ζηο έγγπαθο ηος Τμήμαηορ Πποζυπικού και Μιζθοδοζίαρ με 
ημεπομηνία 28-03-2022. 

 Οι πιζηώζειρ θα εγγπαθούν ζηην ππώηη αναμόπθυζη ηος 
πποϋπολογιζμού έηοςρ 2022 ζηοςρ ανηίζηοισοςρ κυδικούρ. 

 Ο ζςνολικόρ σπόνορ διάπκειαρ ηυν εν λόγυ ζςμβάζευν, 
ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν παπαηάζεών ηοςρ δεν ςπεπβαίνει ηο 
ανώηαηο σπονικό διάζηημα ηυν είκοζι ηεζζάπυν (24) μηνών, καηά ηην 
έννοια ηος άπθπος 6 ηος π.δ.164/2004 (Α’134) 

 

Σρεη.: 1. Έγγπαθο Τμήμαηορ Πποζυπικού και Μιζθοδοζίαρ 
28/03/2022 

 

 

Εηζεγεηήο 

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γ.Σινηικήρ 

Ιάκυβορ Ιακυβίδηρ 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κεηαμύ όισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ   

θαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή,  αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε αιιά θαη ηελ ΔΥ/28-

03-2022  εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξντζηακέλεο ησλ Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ 

 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Εγθξίλεη ηελ παξάηαζε ησλ Σπκβάζεσλ (ΙΔΟΦ) ηνπ  πξνζσπηθνύ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ Covid-19 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ παξαθάησ εξγαδνκέλσλ ζην Δήκν Σηληηθήο: 

1.Αλαζηαζηάδεο Αηκίιηνο – Οδεγόο 

2.Κσλζηαληηλίδεο Λάδαξνο – Εξγάηεο θαζαξηόηεηαο εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

3.Λεηβαδίηεο Επάγγεινο – Εξγάηεο θαζαξηόηεηαο εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

4.Παπαδνπνύινπ Σνθία – Εξγάηξηα θαζαξηόηεηαο εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

έσο 31-05-2022.  Οη πηζηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κηζζνδνζία θαη ηηο εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο ηνπο από 01-04-2022 έσο 31-05-2022 ζα γίλνπλ, όπσο αλαιύνληαη ζηελ ΔΥ/28-03-

2022  εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξντζηακέλεο ησλ Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   28 /2022  
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Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                            Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

    

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΡΟΤΝΙΔΗ 
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