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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 48/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID -19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΟΣΗΣ  ΤΟΥ,  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν. 4764/20.

Σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με 
τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.044/15-2-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα  μέλη αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
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συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
         ● Σύνταξη σχεδίου 2ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. 
έτους 2021.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 2.309/18-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

      Έχοντας υπόψη: 
• Το έγγραφο 9755/08-02-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών
• Το άρθρο 175 του Ν.4764/2020
• Το άρθρο 54 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)
• Tο άρθρο 24, παρ.2 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α)
• Το έγγραφο 2287/18-02-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διοικητικών και  

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας
• Το έγγραφο 2306/18-02-2021 του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας

Εισηγούμαστε την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέγιστης  
διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως εξής:

• Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού 
• Ενός (1) ΠΕ Διοικητικού 
• Ενός (1) ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων (Γκρέϊντερ)

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν σε εκτέλεση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
δύναται να εξαντλήσουν τη μέγιστη διάρκεια των οκτώ (8) μηνών.
          Στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. 
πρωτ.  2287/18-02-2021  έγγραφο  της  Προϊσταμένης  της  Δ/νσης   Διοικητικών  και 
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Έδεσσας  και  το  2306/18-02-2021  όμοιο  του 
Αντιδημάρχου  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  και  Πολιτικής  Προστασίας  με  τα 
οποία  αιτιολογούνται  οι  ανάγκες  των  υπηρεσιών  για  την  πρόσληψη  προσωπικού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄) «Ρυθμίσεις 
για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  από  τις  συνέπειες  της  πανδημίας  του 
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής 
Aυτοδιοίκησης  και  άλλες  κατεπείγουσες  διατάξεις»,  στις  οποίες  ορίζεται  ότι «η 
πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και  β΄  βαθμού στις  περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης  
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με  
το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής  
Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν  
επαρκεί,  με  την  ίδια  απόφαση  γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση  για  την  αναμόρφωση  του  
προϋπολογισμού,  η  οποία  εγκρίνεται  υποχρεωτικά  από  το  οικείο  δημοτικό  ή  περιφερειακό  
συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού  
προσωπικού  πλην  ιατρικού  και  νοσηλευτικού,  κατ’  εξαίρεση  του  περιορισμού  της  παρ.  1  του  
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άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του  
άρθρου 5  του  π.δ.  164/2004  (Α΄134),  αποκλειόμενης  σε  κάθε  περίπτωση  της  μετατροπής  της  
σύμβασής  τους  σε  αορίστου  χρόνου.  Οι  διατάξεις  των  προηγούμενων  εδαφίων  εφαρμόζονται  
αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το  
οποίο  προσλαμβάνεται  με  βάση  τις  ανωτέρω  διατάξεις,  δύναται  να  υποστηρίζει  τα  κλιμάκια  
ελέγχου  του  άρθρου  5  της  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.  οικ.67924/23.10.2020  (Β΄  4709)  κοινής  
υπουργικής απόφασης.»

 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της:
         ● το αριθμ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

    ● το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄) «Ρυθμίσεις για την προστασία 
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,

● την αριθμ. πρωτ. 2.309/18-2-2021 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου,

● το αριθμ. πρωτ. 2.287/18-02-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας, 

●  το  αριθμ.  πρωτ.  2306/18-02-2021  έγγραφο  του  Αντιδημάρχου  Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας,

●  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1δ του Ν. 4735/2020 ( ΦΕΚ 
Α΄197)  «Τροποποίηση  του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής 
διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής 
Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού 
Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα
    Εγκρίνει  την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου  διάρκειας  οκτώ  μηνών,  συνολικά  τριών  (3)  ατόμων  στις  υπηρεσίες  του 
Δήμου Έδεσσας, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 8 ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 8 ΜΗΝΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

1 8 ΜΗΝΕΣ
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Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με 
την  απόφαση  πρόσληψης  των  προαναφερόμενων  υπαλλήλων  να  γίνει  δεσμευτική 
εισήγηση για την σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  στην  πρώτη  μετά  την  πρόσληψη 
συνεδρίασή του.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 48/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 2-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κι Ανθρώπινου Δυναμικού (για την έκδοση 
σχετικής προκήρυξης.
-Δ/νση  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Τοπικής  Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας.
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