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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 221 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.25 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (ΙΔΟΧ )διάρκειας ενός (1) μηνός,  

για  την  αντιμετώπιση των   αρνητικών συνεπειών   της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού  της διάδοσής  του ». 

 

 

  

         Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 9η  Ιουνίου, του έτους 2020,ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 11:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση , ύστερα από την 16.039/ 5/06/2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').   

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

 

1)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  6) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΣΙΑ)  7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι – 9 - σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « 
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Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας (ΙΔΟΧ )διάρκειας ενός (1) μηνός,  για  την  

αντιμετώπιση των   αρνητικών συνεπειών   της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού  της διάδοσής  του», δίνει το λόγο 

στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού κ. 

Τσακιροπούλου Ευαγγελία η  οποία λέγει τα παρακάτω:   

 

 “   Κύριοι σύμβουλοι,   

 Έχοντας υπόψη: α) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ  55/11-3-

2020 τ.Α΄. 

 β) Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVOD-
19» ΦΕΚ 64/14-3-2020 τ.Α΄. 

γ) Το 24ο  άρθρο  παρ. 2 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 64/ 14-3-2020 τ.Α΄)  « 2…… Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. 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 από την ανάθεση συνεδρίαση 

του». 

δ) Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 

ε)  Η σχετική ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αναφορικά με την 
λειτουργία των κρατικών και ιδιωτικών κατασκηνώσεων τον μήνα Ιούλιο. 

στ) Την επικοινωνία του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου της παιδικής εξοχής 

Μάκρης με τους αρμοδίους φορείς του υπουργείου  Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

ζ) Το ΦΕΚ 1904/18-5-2020 τ.Β΄ «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 

κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους». 

Προτείνεται: Η πρόσληψη προσωπικού 14  (δέκα τεσσάρων) ατόμων  όπως 

παρακάτω:    2 (δύο)  Τεχνίτες Οικοδόμοι 

                    2 (δύο)  Βοηθοί   Οικοδόμοι 

                    4 (τέσσερεις)  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  

                    2 (δύο) Σιδεράδες- Αλουμινάδες 

                    2 (δύο) Ελαιοχρωματιστές 

                    1 (ένα) Υδραυλικό 

                    1 (ένα) Ηλεκτρολόγο 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός(1) μηνός για 

τον επισκευή  και καθαρισμό των μαγειρείων και εστιατορίου ( επιχρίσματα εσωτερικά 

και εξωτερικά για την αποφυγή εισχώρησης  ζωυφίων) τοποθέτηση πλακιδίων στο 

χώρο των μαγειρείων για την καλύτερη υγιεινή και παρασκευή των συσσιτίων. 

Αντικατάσταση των υπαρχόντων σιτών λόγω φθοράς τους στο Ιατρείο ,αποθήκη 

εφοδίων , αποθήκη υλικών, γραφείο διαχείρισης, μαγειρείου και σε λοιπούς χώρους 

καθώς επίσης την επισκευή  για την αποκατάσταση φθορών των τουαλετών  όπως 

υγρομόνωση των οροφών τους λόγω μούχλας προερχόμενη από υγρασία ( επικίνδυνη 

για την υγεία των παιδιών).Συντήρηση και επισκευή σωλήνων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Καθαριότητα και απολύμανση όλων των χώρων εσωτερικών και 

εξωτερικών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
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κορωνοϊου COVID-19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσή του με σκοπό την 

διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών μας. 

       Την δημιουργία του Κ.Α. 15.6482.001 « Έξοδα λειτουργίας Κατασκηνώσεων» 

στην πρώτη αναμόρφωση μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       1. Την έγκριση  πρόσληψης προσωπικού 14  (δέκα τεσσάρων) ατόμων , με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (ΙΔΟΧ )διάρκειας ενός (1) 

μηνός,  για  την  αντιμετώπιση των   αρνητικών συνεπειών   της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού  της διάδοσής  του, όπως 
φαίνεται παρακάτω , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας: 

                    2 (δύο)  Τεχνίτες Οικοδόμοι 

                    2 (δύο)  Βοηθοί   Οικοδόμοι 

                    4 (τέσσερεις)  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  

                    2 (δύο) Σιδεράδες- Αλουμινάδες 

                    2 (δύο) Ελαιοχρωματιστές 

                    1 (ένα) Υδραυλικό 

                    1 (ένα) Ηλεκτρολόγο 

 

     2. Την δημιουργία του Κ.Α. 15.6482.001 « Έξοδα λειτουργίας Κατασκηνώσεων» 

στην πρώτη αναμόρφωση μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                  1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                  2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

                                                                  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                                  4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                  5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                  6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  

                                                                  7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                  8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

       

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  
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