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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 395/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
 

Σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 14:00 μ.μ. έως ώρα 15.00 μ.μ. 
συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 

643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
18639/28-12-2021 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 τα πέντε (5) από τα επτά 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,  

4. Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος,  
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 
2. Αντώνιος Ρυσάφης 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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

           Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
            ► Έγκριση παράτασης συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού. 

      Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα λόγω του εξαιρετικά 
στενού χρονικού περιθωρίου για την χορήγηση της παράτασης των συμβάσεων. 

          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
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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 μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 

γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 
18.601/27-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
 

Έχοντας υπόψη:  

➢Το αριθ. πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

➢Τις διατάξεις του άρθ. 175 του ν.  4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄) 

➢Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄) 

➢Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 24 της από 14-3-2020 Πρ.Νομ.Περ.(ΦΕΚ 64/Α΄) 

➢Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/Α΄) 

➢Την αριθ. 48/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για 

πρόσληψη τριών  (3) ατόμων (ΙΔΟΧ) 

➢Την αριθ.  292/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παρατάθηκε η 

πρόσληψη των τριών (3) αναφερομένων ατόμων ΙΔΟΧ 

➢Το αριθ. πρωτ. 18598/27-12-2021  έγγραφο της Πρ/νης της Δ/νσης των Δ/κών και 

Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου 

➢Το αριθ. πρωτ. 18600/27-12-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών 

Πολεοδομία και Πολ. Προστασίας 

➢Την αριθ. πρωτ. 18594/27-12-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Έδεσσας περί ύπαρξης  πίστωσης  

 

                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Για την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω του στενού 

χρονικού περιθωρίου,  για την παράταση των συμβάσεων των παρακάτω αναφερομένων 

υπαλλήλων ΙΔΟΧ έως τις 31-3-2022, σύμφωνα με το άρθ. 175 του ν.  4764/2020 (ΦΕΚ 

256/Α΄) 

➢ Κοκκινίδου Φωτεινή του Χαραλάμπους ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 

➢ Πασλαμούσκα Μαρία του Γεωργίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού 

➢ Κύρκος Ιωάννης του Βασιλείου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχ. Έργων (Γκρέϊντερ)  

     
         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη της απόφασης.  

           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμ. πρωτ. 18.601/27-
12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την 
αριθμ. πρωτ. 18.594/27-12-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την παράταση των 

συμβάσεων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20120 (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», καθώς και τις διατάξεις του 

ΑΔΑ: 6ΨΒ5ΩΡΠ-Θ3Σ



 3 

άρθρου 176 του Ν. 4876/21(ΦΕΚ 251/Α΄/23-12-2021) «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

   Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δήμο Έδεσσας 

για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθ. 175 του 

ν.  4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄), έως τις 31-3-2022, και πιο συγκεκριμένα για τους 

κάτωθι υπαλλήλους:  

1. Κοκκινίδου Φωτεινή του Χαραλάμπους  Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 
2. Πασλαμούσκα Μαρία του Γεωργίου  Ειδικότητας  ΠΕ Διοικητικού 
3. Κύρκος Ιωάννης του Βασιλείου  Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

(Γκρέϊντερ). 
Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης 

εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 
5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 395/2021 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

15:00 μ.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 29-12-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

         

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 
- Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρώπινου Δυναμικού  
Ε. Δημητριάδου 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Ηλ. Γκουγιάννο  
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 
Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. Σαμλίδη 
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