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      Πρακτικού από τη Κεκλεισμένων των Θυρών Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αλοννήσου, με Αριθμό 15/2020  από    30/10/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 30η  Οκτωβρίου  2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 
συνεδρίασε  κεκλεισμένων των θυρών δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 6118/ 
26/10/2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε 
δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -13- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου 
Παναγιώτης (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ 
(Μέλος), Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Τσουκανάς Παναγιώτης (Μέλος) προσηλθε 
στο 5ο θέμα της ΗΔ, Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 3   
Ανανέωση Σύμβασης προσωπικού του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ.  Πέτρος  Βαφίνης  και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη  το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 
5995/19-10-2020 εισήγηση  “ Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) με την οποία 
παρατάθηκαν η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από 1/1/2020 
μέχρι 30/9/2020. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του 
Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του 
Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). 

2. Το άρθρο 38 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020) με το οποίο: 
1) Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται 
από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών 
πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για την 
προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με 
προσωρινούς πίνακες. Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και 
αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών. 

2) Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται 
από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του 
Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ 
του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α΄ 30)). 

3) Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 
1.10.2020. 

 
 



Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την ανανέωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής: 

 Dean Barbara – ΠΕ Ψυχολόγος από 01/10/2020 μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των 
επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020, για τη συνέχιση του 
Προγράμματος αυτού στο Δήμο Αλοννήσου 

   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006  και 3852/2010 
                                            Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει  την ανανέωση της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» ως εξής: 

 Dean Barbara – ΠΕ Ψυχολόγος από 01/10/2020 μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των 
επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020, για τη συνέχιση του 
Προγράμματος αυτού στο Δήμο Αλοννήσου 

   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό   101/2020 
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                     Αθανασίου Νικόλαος  
                                                                                                  Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                  Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                                  Θεοδώρου Χαρίκλεια  
                                                                                                  Καλογιάννη Αικατερίνη 
                                                                                                  Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                  Κοντοστάθη Σπυριδούλα  
                                                                                                  Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                  Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                                  Στέλλας Αλέξανδρος  
                                                                                                  Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης 
                                                                                                  Φλωρούς Χρήστος  
 
 


