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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Βελβεντό,  31 Δεκεμβρίου 2021 

Αριθ. Πρωτ.: 4245 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του 
κορωνοιού COVID 19. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  101/2021 

Ο Δήμαρχος Βελβεντού 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις :  
• της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος  
κυρώθηκε με τον  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’, σε συνδυασμό με την παρ.1, 
περιπ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, 
• του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2017/τ.Α΄) «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,  
• της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/06-11-2020/τ.Α’), όπως 
αντικαταστάθηκαν  με του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020/τ.  Α’) 
«Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)», 
• του άρθρου 147 του Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/23-09-2021/τ.Α΄) 
2. Τα αριθμ. 91546/24-12-2020, 9755/08-02-2021, 48310/29-06-2021 και 70785/29-
09-2021 έγγραφα  του Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την αριθμ. 11/413/10-02-2021 απόφαση Δημάρχου «Πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση 
του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID 19», με χρονικό διάστημα 
απασχόλησης από Από 15/02/2021 μέχρι 05/07/2021. 
4. Την αριθμ. 19/573/24-02-2021 απόφαση Δημάρχου «Πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση 
του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID 19», με χρονικό διάστημα 
απασχόλησης από Από 26/02/2021 μέχρι 25/10/2021. 
5. Την αριθμ. 59/2101/02-07-2021 απόφαση Δημάρχου «Παράταση συμβάσεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του 
περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID 19». 
6.  Την αριθμ. 80/3185/14-10-2021 απόφαση Δημάρχου «Παράταση συμβάσεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του 
περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID 19». 
7. Την αριθμ. 135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού «Παράταση 
συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση 
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των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19. - 9η 
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».   
8. Την αριθμ. 178/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού «Παράταση 
συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση 
των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 
9.  Τον πάγιο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 5605/21-12-2020/τ’ Β). 
10. Τον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 όπου έχουν προβλεφθεί οι 
πιστώσεις: α) Κ.Α. 10.6041.01, β)  10.6054.01, γ) 20.6041.02 και δ) 20.6054.02  
για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω 
προσωπικού,  
         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
  
   Παρατείνουμε τις συμβάσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του 
κορωνοιού COVID 19  μέχρι 31-03-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/23-09-2021/τ.Α΄) του κάτωθι προσωπικού: 
 
Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κατηγορία/Ειδικότητα  

1 Εμμανουήλ Ελένη Γεράσιμος ΠΕ Οικονομικού 

2 Τσιανάκας Γεώργιος Εμμανουήλ ΤΕ Ηλεκτρολόγων 

3 Τζινίκος Ιωάννης Βασίλειος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

4 Στεφάνου Δημήτριος Ιωάννης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

5 Τσιαμής Γεώργιος Μάρκος ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
1. Γραφείο Δημάρχου  
2. Αντιδημάρχους  
3. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αναφερόμενους 

   

              Ο Δήμαρχος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

 
  

 

 


