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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390/2021
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 37/2021 έκτακτης
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Παράταση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ.
Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως
ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.
4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.
78616/18-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 5973), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
19510/29-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από
τα μέλη της χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε
σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπιτάκης Άνθιμος
Μπάντης Ιορδάνης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Νάτσης Ιωάννης
Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Αβραμίδου Ζωή, δημοτική υπάλληλος
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του
Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:


«Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 176 του Ν. 4876/2021 (Α’251/23-12-2021),
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Την αριθμ. πρωτ. 96128/27-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την δυνατότητα παράτασης συμβάσεων
ΙΔΟΧ προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19
για το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση ΙΔΟΧ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.
4745/2020, από την λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις
31/3/2022. Η διαδικασία πραγματοποιείται με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των
απαιτούμενων πιστώσεων για την μισθοδοσία τους. 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 συμβούλιο στην πρώτη μετά
την παράταση συνεδρίασή του.
 τις με αριθμ. πρωτ. 70785/29-09-2021, 48310/29-06-2021, 9755/8-22021, 91546/24-12-2020 προγενέστερες εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. για το
ίδιο θέμα.
 την αριθμ. Πρωτ. 15656/1421/19-10-2021 (ΑΔΑ: Ω2Β8ΩΨΛ-ΝΤΙ)
απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου και τέλος,
 την ενεργή ανανέωση της σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ που
υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου
και του Σαββάκη Σάββα (ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων) για την
κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας, λόγω πανδημίας
για το χρονικό διάστημα από 22/10/2021 έως 31/12/2021,
προτείνεται να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου για την παράταση της σύμβασης εργασίας, που έχει
υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Σαββάκη Σάββα (ΔΕ
Χειριστή Μηχανημάτων Έργων) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών
καθαριότητας, λόγω πανδημίας, από 01/01/2022 έως 31/03/2022.»


Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το άρθρ. 176 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α),
2. Το εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
3. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δήμου Αμυνταίου,
4. Την εισήγηση του Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης εργασίας, που έχει υπογραφεί
μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Σαββάκη Σάββα (ΔΕ Χειριστή
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Μηχανημάτων Έργων) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών
καθαριότητας λόγω πανδημίας, έως 31/03/2022.
Η δαπάνη της παράτασης των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 20.6041.004 με το ποσό των 3.500,00 € για αποδοχές
εκτάκτων δίμηνης απασχόλησης και τον ΚΑΕ 20.6054.004 με το ποσό των
1.000 € για εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ εκτάκτων δίμηνης απασχόλησης
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 390/2021.
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη
1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

