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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών 

για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν στην 
προστασία από τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.4745/6-11-2020 όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020. 

 
Στη Λάρισα σήμερα 22-02-2021 ηµέρα της εβδοµάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., η 

Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 
ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6806/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
κ.Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3029/09-09-2020 απόφαση του 
Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) 
Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος και 8) Νταής Παναγιώτης. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Πρόσληψη 
Έκτακτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του 
COVID-19 στις Διευθύνσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Πρασίνου και 
Τεχνικών Υπηρεσιών (Η/Μ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.4745/6-11-
2020 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 και αφού έλαβε 
υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ214/Α΄/6-11-2020) όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020( 256/Α΄/23-12-2020). 
3. Το με αριθμ. πρωτ.9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 6883/22-02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης και Προσωπικού, η 
οποία έχει ως εξής 

 
Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-2020) όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του  άρθρου 175 του ν.4764/2020( 256/Α΄/23-12-2020) ορίζουν 
ότι:. 
Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της ως εξής:  «Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. 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 
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την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και 
νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 
(Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. 
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των 
ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω 
διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. 
οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης». 
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με το με αρ. πρωτ. 6782/19-2-2021 έγγραφό 
της, αιτήθηκε σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του, προκειμένου η υπηρεσία 
να αντεπεξέλθει στο έργο :  

• Των εργασιών απολύμανσης κάδων, κοινοχρήστων κ.τ.λ. 
• Των εργασιών ενίσχυσης προγραμμάτων πλύσης κάδων και εσοχών αυτών 
• Της συλλογής –μεταφοράς απορριμμάτων, ογκωδών, ΑΕΕΚ, υπολειμμάτων 

κλαδεμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
• Του καθαρισμού και πλύσης οδών-κοινοχρήστων χώρων. 
 

Για τους ανωτέρω λόγους αιτείται την πρόσληψη εξήντα επτά (67) ατόμων των κάτωθι 
ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ μηνών ως εξής: 

• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 
ΑΤΟΜΑ 

• ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 

JCB) -4 ATOMA 
• YE EΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –25 

ΑΤΟΜΑ 
 
To Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού εξοπλισμού της 
Διεύθυνσης Αμαξοστασίου με το με αρ. πρωτ. 6827/19-2-2021 έγγραφό του, αιτήθηκε σε 
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την 
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα μέτρα αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του, προκειμένου η υπηρεσία να αντεπεξέλθει 
στο έργο : 

• Συντήρησης των οχημάτων αποκομιδής και λοιπού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας  
προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών 

• Φύλαξης των εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου 
 

Για τους ανωτέρω λόγους αιτείται την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων 
διάρκειας οκτώ μηνών ως εξής: 
 

• ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ  – 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ  
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 

ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ 
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Η Διεύθυνση Πρασίνου με το με αρ. πρωτ. 6828/ 19-2-2021 έγγραφό της, αιτήθηκε σε 
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για 
την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα μέτρα αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του, προκειμένου η υπηρεσία να 
αντεπεξέλθει στο έργο : 
 

• Συντήρησης φυτών και φυτωρίου 
• Συντήρησης γενικότερα του πρασίνου 
• Αποκάνθωσης  και αποψίλωσης , ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία η οποία 

πλήττεται από την πανδημία του κορωνοϊού. 
  
Για τους ανωτέρω λόγους αιτείται την πρόσληψη συνολικά (29) ατόμων των κάτωθι 
ειδικοτήτων και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω εμφανίζεται : 
 

• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 

 
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαρισαίων με το με αρ. πρωτ. 6826/19-2-2021 έγγραφό του, αιτήθηκε σε εφαρμογή 
των παραπάνω διατάξεων την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την 
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα μέτρα αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του, προκειμένου η υπηρεσία να αντεπεξέλθει 
στο έργο : 
 

• Της ανάγκης λήψης όλων των κατάλληλων μέτρων για συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία 
και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαρισαίων 

• Της ανάγκης  πυροπροστασίας των εκατό περίπου δημοτικών κτηρίων με απώτερο σκοπό 
τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού 

 
Για τους ανωτέρω λόγους αιτείται την πρόσληψη έξι (6) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων 
διάρκειας οκτώ μηνών ως εξής: 
 

• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ 
 

  Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από 
την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 
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Για τη Διεύθυνση Πρασίνου υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021 με 
επιβάρυνση των κωδικών ΚΑ.: 35.6041.50001 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) ποσού 82305,98 
ευρώ και KA 35.6054.50006 (Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου covid) ποσού 16060,80 
ευρώ. Επειδή για τις Διευθύνσεις Καθαριότητας -Ανακύκλωσης και Αμαξοστασίου δεν υπάρχουν 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση  με επιβάρυνση των 
κωδικών ΚΑ.: 20.6041.30002 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) και KA 20.60.54.30007 

ΑΔΑ: ΩΘ14ΩΛΞ-ΙΚΝ



(Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου covid) καθώς και για  το  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων και συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν υπάρχουν πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του 2021 και θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση  με επιβάρυνση των κωδικών ΚΑ.: 
20.6041.03002 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) και KA 20.60.54.03007 (Εργοδοτικές εισφορές 
ορισμένου χρόνου covid) . 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει  
 

Α) Την πρόσληψη εξήντα επτά (67) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, διάρκειας οκτώ μηνών, ως εξής: 
 

• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕ ΠΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) -8 
ΑΤΟΜΑ 

• ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 30 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 

JCB) -4 ATOMA 
• YE EΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –25 

ΑΤΟΜΑ 
 

Β) Την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη 
Διεύθυνση Αμαξοστασίου, Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και μέσων καθαριότητας και λοιπού 
εξοπλισμού, ως εξής: 
 

• ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ- 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ – 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΛΙΠΑΝΤΩΝ  – 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) – 4 ΑΤΟΜΑ  
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 1 

ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) – 1 ΑΤΟΜΟ 
 
 

Γ) Την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων στη Διεύθυνση 
Πρασίνου, και για χρονική διάρκεια ως κατωτέρω: 
 

• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 2 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 1 ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-4 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – 5 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-7 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ 
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-10 ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 

 
και τέλος  
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Δ) Την πρόσληψη έξι (6) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ μηνών στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και συντηρήσεων του Δήμου 
Λαρισαίων, ως εξής: 
 

• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - 1 ΑΤΟΜΟ 
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – 2 ΑΤΟΜΑ 
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ – 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ- ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ- 1 ΑΤΟΜΟ 
 
 
Η διάρκεια της αιτούμενης πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από 

την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 
Για τη Διεύθυνση Πρασίνου υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021 με 

επιβάρυνση των κωδικών ΚΑ.: 35.6041.50001 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) ποσού 82305,98 
ευρώ και KA 35.6054.50006 (Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου covid) ποσού 16060,80 
ευρώ. Επειδή για τις Διευθύνσεις Καθαριότητας -Ανακύκλωσης και Αμαξοστασίου δεν υπάρχουν 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2021, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση με επιβάρυνση των 
κωδικών ΚΑ.: 20.6041.30002 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) και KA 20.60.54.30007 
(Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου covid) καθώς και για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων και συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν υπάρχουν πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του 2021 και θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση με επιβάρυνση των κωδικών ΚΑ.: 
20.6041.03002 (Αποδοχές υπαλλήλων λόγω covid) και KA 20.60.54.03007 (Εργοδοτικές εισφορές 
ορισμένου χρόνου covid) . 

 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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