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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                  ΑΔΑ: ΨΩΥΖΩΛΤ-ΧΞ1 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 3-31/3/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 

περιλαµβάνει την αριθµ.3/28/2021 απόφασή του. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               
 Αθανάσιος Ζεκεντές         Μάϊτα Γιαννοπούλου          
 
                                                
                                                                              
                                                                          
                                                                                                      
                                                                                          
                                                                                
                                                                                                                          
                                                                                      
                                                                                
                                                                                                     
                                                               
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                           
                                                             
 
Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 

       Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 

      Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2.. ανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νικόλαος Ανεστάκος 1.    Βασίλειος ∆. Κυριαζής 
2. Μαρία Τζανακάκη 2.    Μαρία ∆ουµάνη             
3. Μιχάλης Παπανικολάου 3.    Ιωάννης  Κούρος 
4. Παναγιώτης  Καπουκίνης 4.   Αναστάσιος  Θεοχάρης 
5. Έλενα Κυριάκου 5.     Αντώνης Καραµίντζιος 
6. Χρήστος Καλλής 6. Κων/νος  Μπακανδρίτσος 
7. Ιωάννης Μπονόβας 7. Γιαννούλα  Πάσσα 
8. Παγώνα ∆άρα 8. Θωµάς  Καρατράντος   
9. Κων/νος  Σούλιας               

10. Κων/νος  Ντέλιος    
11. Νικόλαος  Σωτήρχου   
12. Ανδρέας  Λουκάς  

13. Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου    

14. Νικόλαος Λιόλιος  

15. Βασίλειος Καρατράντος  

16. ∆ηµήτριος  Τσοχαντάρης            
17. Γεώργιος  Γουρνάς  

18. Χρίστος Λυγδής  
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5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάµπρου, 10. . Κυριαζής, 11. 

Γ. Ρουµπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,     

 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 31 Μαρτίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 µ.µ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.6891-26/3/2021 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 

Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 19 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. 

Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/13-

3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, μέσω 

τηλεδιάσκεψης,  στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 2ο: Ψήφισµα ∆ήµου Λοκρών για την παράταση του Προγράµµατος Κοινωφελούς 

Εργασίας.   

 
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Ψήφισμα Δήμου Λοκρών για την παράταση του 

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο  Κο Αθανάσιο Ζεκεντέ ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 36.500 εργαζόμενων στους δήμους και στις περιφέρειες μέσω του 

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Η χρησιμότητα του προγράμματος είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ενισχύονται 

σημαντικά οι ήδη αποδυναμωμένοι, από άποψη προσωπικού, δήμοι μας και μας επιτρέπει να λειτουργούμε επαρκώς. 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ανάσα για το εργατικό προσωπικό των τοπικών μας κοινωνιών, διότι επιτρέπει 

σε ανέργους να εξασφαλίσουν μια μορφή απασχόλησης, έστω και συγκεκριμένης διάρκειας, συνεισφέροντας σημαντικά 

στην αύξηση των οικογενειακών εσόδων. 

 

Οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων ολοκληρώνονται τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2021, ενώ παράλληλα δεν 

φαίνεται εφικτό να ξεκινήσει άμεσα το νέο πρόγραμμα για τα έτη 2021-2022. Το κενό που θα προκύψει για τους δήμους 

μας, από άποψη επιχειρησιακής ικανότητας και λειτουργικότητας, θα είναι τεράστιο.  

 

Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας και 

πολλοί από τους εργαζόμενους του προγράμματος συνδράμουν σε θέματα αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

των συνεπειών του γίνεται αντιληπτό ότι οι δήμοι πρόκειται να αποδυναμωθούν την πιο κρίσιμη στιγμή. Πρέπει να 

τονιστεί ότι η υποστηρικτική συνδρομή των συγκεκριμένων εργαζομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι 

καθοριστικής σημασίας για τους δήμους μας και την αποτελεσματικότητά μας. 

 

Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιβολή παρατεταμένων έκτακτων μέτρων, λόγω της πανδημίας, υποχρέωσε 

αρκετούς από τους απασχολούμενους στο τρέχον πρόγραμμα να τεθούν σε καραντίνα, απέχοντας αναγκαστικά από τα 
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καθήκοντα τους, με αποτέλεσμα τόσοι οι ίδιοι όσο και οι δήμοι να αδυνατούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της 

εργασίας τους για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Πέραν των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

βρισκόμαστε στο σημείο λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία ειδικά στους νησιωτικούς και 

παραθαλάσσιους δήμους, οι ανάγκες αυξάνονται εκθετικά, λόγω της τουριστικής κίνησης.  

 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη χρονική περίοδος υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος αφορούσε τους 

χειμερινούς μήνες, δεν κατέστη δυνατή, η ολοκλήρωση έργων και εργασιών, που είχε προγραμματιστεί να εκτελεστούν 

με την αξιοποίηση των εν λόγω εργαζομένων. 

 

Με βάση τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών ζητά από την Κυβέρνηση: 

• Την παράταση του τρέχοντος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 4 μήνες ή έως την έναρξη του νέου 

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αν αυτή τοποθετείται χρονικά μεταγενέστερα των 4 μηνών. 

• Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς 

Εργασίας έτους 2021-2022. 

• Την άρση του αποκλεισμού συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο του 

προγράμματος, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, μειονεκτικούς ή νησιωτικούς δήμους, δεδομένης της έλλειψης 

εργατικού δυναμικού. 

 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Κου ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010  
2. µετά από διαλογική συζήτηση, 
 

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και δεδοµένου ότι  
τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), 
  

ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 19 
ΝΑΙ 19 
ΟΧΙ 0 
ΛΕΥΚΟ 0 
ΑΠΕΙΧΑΝ 0 
ΠΑΡΩΝ 0 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
• Α) Την παράταση του τρέχοντος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 4 μήνες ή έως την έναρξη του νέου 

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αν αυτή τοποθετείται χρονικά μεταγενέστερα των 4 μηνών. 

• Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς 

Εργασίας έτους 2021-2022. 

• Την άρση του αποκλεισμού συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο του 

προγράμματος, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, μειονεκτικούς ή νησιωτικούς δήμους, δεδομένης της έλλειψης 

εργατικού δυναμικού. 
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Β) Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

Σήµερα την  31η  Μαρτίου 2021  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λοκρών  αποφάσισε και ενέκρινε το 

ψήφισµα  για την παράταση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, ως κατωτέρω:    
• Την παράταση του τρέχοντος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 4 μήνες ή έως την έναρξη του νέου 

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αν αυτή τοποθετείται χρονικά μεταγενέστερα των 4 μηνών. 

• Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς 

Εργασίας έτους 2021-2022. 

• Την άρση του αποκλεισμού συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο του 

προγράμματος, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, μειονεκτικούς ή νησιωτικούς δήμους, δεδομένης της έλλειψης 

εργατικού δυναμικού. 

 
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 3/28/2021 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          Α. Ζεκεντές                       Μ. Γιαννοπούλου                 Μ. Παπανικολάου, Μ. Τζανακάκη, Ν. Ανεστάκος,                                                         
                                                                                                       Χ.Καλλής,  Ι.Μπονόβας ,Ε. Κυριάκου, Π. Καπουκίνης,   
                                                                                                       Π. ∆άρα, Ν. Σωτήρχου, Ν. Λιόλιος , Β.Καρατράντος , 
                                                                                                       ∆. Τσοχαντάρης, Γ. Γουρνάς, Κ. Σούλιας, Α. Λουκάς, 
                                                                                                       Κ. Ντέλιος, Β. Σίµου-Παλαιόλογου , Χ. Λυγδής.          
                                                                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 
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