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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22ης/02-07-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 96/2021
ΘΕΜΑ:

Διόρθωση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 87/04-06-2021
απόφασης
Οικονομικής
Επιτροπής
με
θέμα
«Παράταση
συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19».

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2081/1-72021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη πρόθεση ψήφου με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το
θέμα, ως κατεπείγον, λόγω λήξης στις 5 Ιουλίου 2021, των συμβάσεων του
προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση των απρόβλεπτων
και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς
συζήτηση.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής:
Με την αριθμ. 87/04-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε
η παράταση των συμβάσεων προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (λήγουν 5 Ιουλίου 2021), μέχρι τη συμπλήρωση
των οκτώ (8) μηνών δηλ. μέχρι 14 Οκτωβρίου 2021, λόγω του ότι στο Δήμο μας
εξακολουθούν να υπάρχουν οι κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα οι ανάγκες
για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ
214/06-11-2020/τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 175 «Πρόσληψη
προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020/τ.Α΄).
Επειδή η υπάρχουσα πίστωση του Κ.Α 20.6041.02, ποσού 34.500,00 € με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση της
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διασποράς του κορωνοϊού covid-19» δεν επαρκεί, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως εξής :
A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
1.ΑΥΞΑΝΕΙ:
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

20.6041.02

Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την
αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού
covid-19

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021 (ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ
Η

34.500,00

2.700,00

37.200,00

ΥΠΕΣ

2.700,00

37.200,00

2.700,00

18.910,59

ΣΥΝΟΛΑ
9111

Αποθεματικό

21.610,59

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη και τις διατάξεις της περίπτ. στ' της
παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορθώνει – συμπληρώνει την με αριθμ. 87/04-06-2021 απόφασή της με θέμα:
«Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου
για αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού
COVID-19» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος ως εξής:
1.
Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του κάτωθι προσωπικού, ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μηνών δηλ. μέχρι 14
Οκτωβρίου 2021 λόγω του ότι στο Δήμο μας εξακολουθούν να υπάρχουν οι
κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα οι ανάγκες για την αντιμετώπιση του
περιορισμού και της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα

1

Εμμανουήλ

Ελένη

Γεράσιμος

ΠΕ Οικονομικού

2

Τσιανάκας

Γεώργιος

Εμμανουήλ

ΤΕ Ηλεκτρολόγων

3

Τζινίκος

Ιωάννης

Βασίλειος

4

Στεφάνου

Δημήτριος

Ιωάννης

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η παράταση της σύμβασης του προσωπικού με Α/Α 1, θα βαρύνει τις πιστώσεις
των
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου
Βελβεντού, οικονομικού έτους 2021.
α) ΚΑ 10.6041.01,
πίστωση ποσού 10.000,00 €, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού covid -19 ΙΔΟΧ »,
β) Κ.Α. 10.6054.01, πίστωση ποσού 2.500,00 €, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού covid -19 ΙΔΟΧ».
Η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με Α/Α 2,3, & 4, θα βαρύνει τις
πιστώσεις των κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου
Βελβεντού, οικονομικού έτους 2021.
α) Κ.Α 20.6041.02, πίστωση ποσού 34.500,00 €, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού covid-19»
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β) Κ.Α. 20.6054.02, πίστωση ποσού 10.500,00 €, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
covid-19»
2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού, για την
ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.6041.02 ως εξής:
Κ.Α.

20.6041.02

ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την
αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού
covid-19

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2021 (ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΝΕΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ
Η

34.500,00

2.700,00

37.200,00

ΥΠΕΣ

2.700,00

37.200,00

2.700,00

18.910,59

ΣΥΝΟΛΑ
9111

Αποθεματικό

21.610,59

3.- Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ
214/06-11-2020/τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 175 «Πρόσληψη
προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020/τ.Α΄).
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 2 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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