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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 158/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 14/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση σύμβασης προσωπικού 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την παρ.1 αρ. 
206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(Ν.3584/2007) έως 14/05/2021. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ-ΔΘΦ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8050/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας      
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής  
8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Άγγελος Πανούσης 
αλλά δεν παρευρέθηκε. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 153/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας με την από 8183/23.04.2021 εισήγηση μας 
παραθέτει τα εξής: 
 
"Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το  παραπάνω  θέμα  για 
το οποίο:    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ        
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.173 του Ν.4764/23-12-2020 και τις παρατάσεις , 
οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν με Ν.4647/2019  για  τον καθορισμό της επιφάνειας ή 
και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών εκκαθαρίζονται 
από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 31.1.2021. 
 Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής: α) η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 
οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ν. 3584/2007, Α΄ 143), με ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και 
 β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά 
για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται 
στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12)μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 
του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 
3584/2007, Α΄ 143) και στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 
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234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).» 
γ) Με τον Ν.4771/2021 χορηγήθηκε παράταση έως 31/3/2021. 
δ)Στο ΦΕΚ 48Α /31-3-2021            Άρθρο 91  

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της 
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών 
προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
4647/2019 (Α’ 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και 
εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης 
τους, έως την 30ή.6.2021. 

Με την απόφαση 324/2020 της οικονομικής επιτροπής έγινε η πρόσληψη 15 ατόμων .  
Έως σήμερα δεν έχει τελειώσει η επεξεργασία των δηλώσεων. 
Από τα στατιστικά της πλατφόρμας ΚΕΔΕ προκύπτει ότι οι δηλώσεις  που 
υποβλήθηκαν στο Δήμο Ωραιοκάστρου είναι  9.485 έχουν ολοκληρωθεί  από την 
πλατφόρμα  αλλά  πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί των διαστημάτων που οι παροχές 
ήταν κομμένες όπως και οι υπολογισμοί των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και η 
σύνταξη των χρηματικών καταλόγων. 
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρ.173 του Ν.4764/23-12-2020 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4722/2020 «Οι δηλώσεις της παρούσας 

εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30/11/2020. 
Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η 
πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α’ 
143). Για την διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια 
της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4682/2020 «οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού δυνάμει της παραγράφου 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 
3584/2007, Α’ 143) και τις περιπτώσεις ει’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
ν.3812/2009 (Α’ 234) μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικίας 
Οικονομικής Επιτροπής.» 

4. Το γεγονός ότι στους σχετικούς ΚΑΕ  υπάρχουν επαρκή ποσά 
5. Τα στοιχεία της πλατφόρμας του ΚΕΔΕ για το σύνολο των υποβληθέντων 

δηλώσεων στο Δήμο Ωραιοκάστρου 
6. Την δυνατότητα δημιουργίας ορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας με ανάλογο 

εξοπλισμό που κατέχει ο Δήμος. 
                                  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
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Α. Να γίνει δεκτή  η παράταση έως τις 14.5.2021 των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί για το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ  13 ατόμων σύμφωνα με το ΦΕΚ 48Α/31-3-
2021  
 
Β. Η κάλυψη των εξόδων θα γίνει από τον Προϋπολογισμό έτους 2021  
ΚΑ εξόδων 10.6041.1000 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» με ποσό 
7.500,00   ΚΑ εξόδων 10.6054.1000 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (επί συμβάσεις εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)» 
ποσού 2.000,00 ευρώ  για την εκπλήρωση του αναφερόμενου σκοπού.  

 
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 173 ν. 4764/23-12-2020. 
5. Τις διατάξεις του ν. 4647/2019. 
6. Την παρ. 1 του άρθρου 206 ν. 3584/2007. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 69 ν. 4722/2020. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 ν. 4682/2020. 
9. Το ΦΕΚ 48Α/31-03-2021. 
10. Την υπ' αριθμ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
11. Την Α.Π. 8183/23-04-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας. 
12. Το γεγονός ότι στους σχετικούς ΚΑΕ υπάρχει πρόβλεψη της δαπάνης στον Προϋπολογισμό 

του 2021 (23-04-2021 βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου μισθοδοσίας και 
εκκαθάρισης) 
 
 
 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Α. Εγκρίνει την ανανέωση (παράταση) έως τις 14/05/2021 των συμβάσεων που 
έχουν συναφθεί για το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ ή  ΤΕ με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου (συνολικά 13 ατόμων) σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 206 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και το ΦΕΚ 48Α/31-
03-2021. 
 
Β. Η δαπάνη που θα προκληθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2021 για την εκπλήρωση 
του αναφερόμενου σκοπού, θα βαρύνει τους  ΚΑ εξόδων 10.6041.1000 με τίτλο 
«Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» με ποσό 7.500,00 και  ΚΑ εξόδων 10.6054.1000 με 
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (επί συμβάσεις εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)» ποσού 2.000,00 ευρώ και έχουν 
προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 158/2021 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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