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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    58η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 28.12.2021 

                                         (Αριθμ. Πρωτ.: 95804/28.12.2021) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 95201/24.12.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 24.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, 

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  

εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και 

λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης 

της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                   «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

         ΑΠΟΦΑΣΗ –470– 

      Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη παράταση συμβάσεων 

εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
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εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 (άρθρο 176, ν. 4876/23-12-2021) 

και θεωρείται το θέμα κατεπείγον καθώς υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 95588/27.12.2021 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) «Παράταση διάρκειας 

συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού λόγω COVID19» προβλέπεται ότι συμβάσεις 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ 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 Μαρτίου 2022, με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη 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 ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση 

συνεδρίασή του. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά 

την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και δεν μεταβάλλουν το χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας των απασχολούμενων. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των εικοσιτεσσάρων μηνών (24) κατά την 

έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης των ενεργών 

συμβάσεων που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 006/2021, 058/2021, 067/2021 και 349/2021 σχετικές 

προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι τις 31/03/2022. 

 

Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη, τακτικών αποδοχών (ποσού 15.000€ περίπου στον ΚΑ 

20.6041.0001 και ποσού 10.500€ περίπου στον ΚΑ 30.6041.0002) και εργοδοτικών εισφορών (ποσού 

3.900€ περίπου στον ΚΑ 20.6054.0001 και ποσού 2.400€ περίπου στον ΚΑ 30.6054.0004) θα 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 μετά από σχετική 

αναμόρφωση, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. 

Παρακαλούμε για τη σχετική έγκρισή σας.» 
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018. 

 

Β. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 006/2021, 058/2021, 

067/2021 και 349/2021 σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι τις 

31/03/2022.  

Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη, τακτικών αποδοχών (ποσού 15.000€ περίπου στον ΚΑ 

20.6041.0001 και ποσού 10.500€ περίπου στον ΚΑ 30.6041.0002) και εργοδοτικών εισφορών (ποσού 

3.900€ περίπου στον ΚΑ 20.6054.0001 και ποσού 2.400€ περίπου στον ΚΑ 30.6054.0004) θα 

καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 μετά από σχετική 

αναμόρφωση, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                     Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,       

                Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,            

                               Βέργος Ι.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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