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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 246/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 22/25-06-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ  (13 ατόμων) για την αντιμετώπιση των έκτακτων, 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού  covid -19. 
 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021  και ώρα 10:00 (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), 
40/20930/31-03-2020 (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.69/164/οικ.11266/08-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12338/18-06-2021 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  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Ζιακούλης Ηλίας  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος     
5. Ζάπρα Χριστίνα  
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. 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 
 
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 δύο (2) 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. 234/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν με πλειοψηφία τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
Με το υπ’ αριθμ 12208/17-06-2021 έγγραφό του το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών μας παραθέτει τα εξής: 
 

"ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση των 

εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την 

εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Έχοντας υπόψη: 

 Την αριθμ. Πρωτ. 2362/08-02-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου 

περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Kορωνοϊού covid-

19. 

 Το υπ. αριθμ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σχετικά με θέματα 

Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020. 

 Τηνυπ. αριθμ. 9755/08-02-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στην 

οποία αναφέρεται ότι, με βάση τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 

4745/2020,όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο. 175 του Ν.4764/2020, και 

εφόσον οι συμβάσεις του ανωτέρου προσωπικού έχουν συναφθεί έως 28-02-

2021, μπορούν αυτές να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ 

μηνών. 
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 Το υπ.αριθμ. 11247/07-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με 

το οποίο αιτείται την παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την 

εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Την υπ. αριθμ. 47/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία προσλήφθηκε το 

αναφερόμενο στην αυτή απόφαση προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου (ΙΔΟΧ), από 22/02/2021 έως 05/07/2021. 

 Την υπ. αριθμ. 86/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία προσλήφθηκε το 

αναφερόμενο στην αυτή απόφαση προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου (ΙΔΟΧ), από 12/03/2021 έως 05/07/2021, σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντος ιδίας ειδικότητας. 

 Την οικειοθελή αποχώρηση ενός (1) εργαζόμενου από το αναφερόμενο στην 

υπ. αριθμ. 47/2021 απόφαση Δημάρχου προσωπικό. 

 Την ΥΔ ενός (1) εργαζόμενου από το αναφερόμενο στην υπ. αριθμ. 47/2021 

απόφαση Δημάρχου προσωπικό περί μη επιθυμίας ανανέωσης της 

σύμβασής της, πέραν τις 05/07/2021. 

 Την, από 17/06/2021, Βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού 

Εισηγούμαστε την παράταση σύμβασης του ακόλουθου προσωπικού ΙΔΟΧ για το 

χρονικό διάστημα , από 6/7/2021 έως 20/09/2021 : 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Υ.Ε φύλακες κτιρίων 7 

ΔΕ Οικογενειακή Βοηθός 1 

Υ.Ε. Καθαρίστρια εσωτερικού 
χώρου 

1 

Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 4 

 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ αν θέλετε να τοποθετηθείτε και στη συνέχεια να 
ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής οποίος ανέφερε « Συμφωνώ με την 
προτεινόμενη παράταση, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα 13 άτομα θα 
απασχολούνται στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τις απόψεις των μελών. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. Πρωτ. 2362/08-02-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου περί 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Kορωνοϊού covid-19. 

5. Το υπ. αριθμ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ. 

6. Τηνυπ. αριθμ. 9755/08-02-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

7. Το υπ.αριθμ. 11247/07-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο αιτείται την 

παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας. 

8. Την υπ. αριθμ. 47/2021 απόφαση Δημάρχου. 

9. Την υπ. αριθμ. 86/2021 απόφαση Δημάρχου. 

10. Την οικειοθελή αποχώρηση ενός (1) εργαζόμενου από το αναφερόμενο στην υπ. 

αριθμ. 47/2021 απόφαση Δημάρχου προσωπικό. 

11. Την ΥΔ ενός (1) εργαζόμενου από το αναφερόμενο στην υπ. αριθμ. 47/2021 

απόφαση Δημάρχου προσωπικό περί μη επιθυμίας ανανέωσης της σύμβασής της, 

πέραν τις 05/07/2021. 

12. Την από 17/06/2021, Βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης του Δήμου 
Ωραιοκάστρου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού 

13. Την υπ’ αριθμ 12208/17-06-2021 εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει με πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων του ακόλουθου προσωπικού ΙΔΟΧ,  για 

το χρονικό διάστημα από 6/7/2021 έως 20/09/2021. 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Υ.Ε φύλακες κτιρίων 7 

ΔΕ Οικογενειακή Βοηθός 1 
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Υ.Ε. Καθαρίστρια εσωτερικού 
χώρου 

1 

Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 4 

 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής καταψήφισε. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 246/2021 

 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
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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