
1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 339/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 34/17-09-2021 EKTAKTHΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων 
προσωπικού ΙΔΟΧ(13ατόμων) για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του Κορωνοϊού covid-19. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 09:30 
(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση  σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  
343/2021 Απόφαση Δημάρχου, β) 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 
γ)με την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19.195/16-09-2021 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. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Σκαρλάτος Παντελής 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Τσακαλίδης Ηρακλής  
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  

 
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 
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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.     
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’αριθμ. 337/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 34ης  έκτακτης 
συνεδρίασης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ. 75 του Ν.3852/2010), 
λόγω χρονικών περιορισμών. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Με την Α.Π.19189/16-09-2021 εισήγηση η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών μας 
παραθέτει τα εξής: 
 

"ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού  covid -19 

 

  Έχοντας υπόψη :  

1. Την αριθ. 26/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη 14 ατόμων 
διάρκειας στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού  covid -19 στην 
Δνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου  

2. Την αριθμ. 91546 /24-12-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με την οποία καθορίστηκε ότι η 
διάρκεια των συμβάσεων του ανωτέρω προσωπικού  σύμφωνα με το άρθρο 175 του 
Ν.4764/2020 έως την 5/07/2021 

3. Την αριθμ. 47/2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία προσλήφθηκε προσωπικό 14 
ατόμων (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ) από την 22-02-2021 έως και την 05-
07/2021 και την αριθμ. 244/2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία παρατάθηκαν οι 
ανωτέρω συμβάσεις έως 20/09/2021  

4. Την αριθμ. πρωτ. 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 αρθρ. 175 του Ν.4764/2020 και εφόσον οι συμβάσεις του  
ανωτέρω προσωπικού  έχουν συναφθεί  έως 28-02-2021 , μπορούν αυτές να 
εξαντλήσουν την μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών . 

5. Την οικειοθελή αποχώρηση  μιας εργαζόμενης  από την Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας , Υγείας , Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού 

6. Την αριθμ. 86/2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία αντικαταστάθηκε ένας 
εργαζόμενος  λόγω ύπαρξης κωλύματος  πρόσληψης  , με άλλον .  

7. Το αριθμ. 59919/10-08-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα την παράταση συμβάσεων 
ΙΔΟΧ προσωπικού ΟΤΑ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού  και την παροχή δυνατότητας παράτασης των ανωτέρω 
συμβάσεων από την λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 30-09-2021 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του αρθρ. 74 του ν. 4745 /2020   

8. Την αριθμ. πρωτ. 19018/15-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του 
Δήμου για την αναγκαιότητα παράτασης των  ανωτέρω 13 συμβάσεων προσωπικού  
έως 30-09-2021 .  
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Εισηγούμαστε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την παράταση των  συμβάσεων 13 ατόμων 
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, έως 
30/09/2021. 
 

Η δαπάνη μισθοδοσίας παράτασης των συμβάσεων του ανωτέρω προσωπικού έχει 
προβλεφθεί από τους αντίστοιχους σχετικούς  KAE του πρ/σμού οικ. έτους 2021 , όπου 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την αριθμ. 19178/16/09/2021 βεβαίωση 
της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.  
Όπου απαιτηθεί θα υπάρξει δεσμευτική εισήγηση από την οικονομική επιτροπή. " 
 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τη δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω 
παράταση συμβάσεων θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή 
ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό έτους 2021 με αναμόρφωση και συγκεκριμένα 
σας καλώ να εισηγηθούμε θετικά για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής 
(δεσμευτική εισήγηση): 
 

 Μεταφορά ποσού 7.500,00 ευρώ μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑΕ 
02.35.7131.1002 «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου» στους κάτωθι κωδικούς: 
 

 02.15.6041.1005 « Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊου COVID-19» ποσό 6.000,00 ευρώ 
 02.15.6054.1005 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων λόγω sars-

covid» ποσό 1.500,00 ευρώ για δαπάνες μισθοδοσίας κοινωνικών υπηρεσιών 

με χρηματοδότηση «Ιδία έσοδα». 

 
Η εισήγηση αυτή θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά 
τη πρόσληψη συνεδρίασή του. 
 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να  αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
Το λόγο πήρε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής ο οποίος ανέφερε ότι συμφωνεί απόλυτα με 
την εισήγηση με τον όρο να απασχοληθούν τα άτομα στην υπηρεσία για την οποία 
έχουν προσληφθεί. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  

2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Το αρθ. 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’αριθμ. 9755/2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 

5. Το υπ’αριθμ.59919/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4745/2020. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4821/2021. 
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8. Την υπ΄αριθμ. 19178/16-09-2021 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών 
πιστώσεων, της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών. 

9. Την υπ’αριθμ.19.189/16-09-2021 εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 13 ατόμων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, έως 30/09/2021 . 

 
Για τη δαπάνη μισθοδοσίας συνολικού ποσού 7.500,00 ευρώ για την ανωτέρω 
παράταση συμβάσεων έως 30/09/2021 εισηγείται θετικά για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής: 

 Μεταφορά ποσού 7.500,00 ευρώ μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑΕ 
02.35.7131.1002 «Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου» στους κάτωθι κωδικούς: 
 

 02.15.6041.1005 « Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊου COVID-19» ποσό 6.000,00 ευρώ 
 02.15.6054.1005 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων λόγω sars-

covid» ποσό 1.500,00 ευρώ για δαπάνες μισθοδοσίας κοινωνικών υπηρεσιών 

με χρηματοδότηση «Ιδία έσοδα». 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 339/2021 
 

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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