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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 54 / 2022  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 7 / 2022  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την παραμονή των εργαζομένων- 

συμβασιούχων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών που 

προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid_19 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης». 

 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 21η  Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνέχεια της 

από 14/3/2022 διακοπείσας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης, ύστερα από την  με αριθ. 

πρωτ. 7762 /  10/03/2022  έγγραφη πρόσκληση των 17 Δημοτικών Συμβούλων, η 

οποία έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  

του N. 4635/19, τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 

163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 

εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 

13654/04-03-2022 (ΦΕΚ Β΄1011), την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και το αριθμ. πρωτ. (εισερχ.) 7530/09.03.2022 αίτημα-δήλωση 17 

Δημοτικών Συμβούλων, δια του επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες 

Βαγγέλης Λαμπάκης», Ευάγγελου Λαμπάκη,  

 

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 14) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 18) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 20) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 21) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 22) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 24) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 25) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 26) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 27) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 28) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 29) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 30) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 31) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 32) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
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 33) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 34) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 35) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 36) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 37) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 38) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι -38-, αποτελούντες  την απόλυτη 

πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 

Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 

ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 

παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  κ. Καΐσας Γεώργιος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 Πριν από τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας   διάταξης, ο 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καΐσας Γεώργιος  ρωτά τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου αν  δέχονται  να συζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης το 

θέμα «Έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την παραμονή των εργαζομένων- 

συμβασιούχων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών που 

προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid_19 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης». 

Αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκαν ομόφωνα  για  τη 

συζήτηση του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7  του  ν.  

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επειδή οι συμβάσεις των 

εργαζομένων λήγουν στις 31.03.2022, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.  

Καΐσας Γεώργιος,  δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ιωάννη 

Ζαμπούκη, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:  

 

          «Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, η έναρξη της πανδημίας προκάλεσε 

αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που κλήθηκε να σηκώσει 

το μεγαλύτερο βάρος για την αντιμετώπισή της. 

Περισσότεροι από 3.000 εργαζόμενοι - συμβασιούχοι εργάστηκαν τα 

τελευταία δύο χρόνια στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας στους 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε ολόκληρη τη χώρα, συμβάλλοντας στην εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. αλλά και σε κάθε είδους έκτακτες ανάγκες. 

Δύο και πλέον χρόνια μετά, οι συμβάσεις αυτές ανανεώνονται μέχρι και 

σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι οι συμβασιούχοι - εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες, σε τομείς υπηρεσιών που έχουν σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα, 

όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, το πράσινο και οι κοινωνικές δομές. Στην ουσία 

ενισχύθηκαν υπηρεσίες με προσωπικό που πραγματικά απουσιάζει από τους 

Δήμους, προκειμένου να λειτουργήσουν. 

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αυτοί κινδυνεύουν να απολυθούν στις 31.03.2022, 

ημερομηνία λήξης της τελευταίας ανανεωμένης σύμβασής τους. 

Σήμερα, και ενώ η πανδημία εξακολουθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 

ελλείψεις προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας 

παραμένουν τεράστιες. Η πολύτιμη εμπειρία των συμβασιούχων Covid είναι 

απαραίτητη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων 

καθώς και για την εξασφάλιση της ποιοτικής καθημερινότητας όλων των δημοτών. 

Ως εκ τούτων, αιτούμαστε την εκ νέου ανανέωση των συμβάσεων, την 

παραμονή των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν πρώτη φορά μέσα στην 

πανδημία με την Π.Ν.Π. 14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και τη μετατροπή 

των συμβάσεων τους, με άμεση νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, σε 

αορίστου χρόνου, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εκφράζοντας την 
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αμέριστη συμπαράστασή μας στο δίκαιο και εύλογο αγώνα τους.  Οφείλουμε 

άλλωστε να σταθούμε με σεβασμό στους δημότες και τις τοπικές κοινωνίες». 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς 

και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 

          Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα σε σύνολο  38 ψηφισάντων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκδίδει ψήφισμα συμπαράστασης στο δίκαιο και εύλογο αγώνα των 

εργαζομένων – συμβασιούχων  που προσλήφθηκαν με την Π.Ν.Π. 14.03.2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» για την αντιμετώπιση αναγκών, που προέκυψαν λόγω της 

πανδημίας covid - 19 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και αιτείται την, εκ νέου, 

ανανέωση των συμβάσεων τους, και τη μετατροπή αυτών από ορισμένου  σε 

αορίστου χρόνου, με άμεση νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, διότι 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 Καΐσας Γεώργιος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ             

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική 
συνεδρίασή του, που έγινε την 21η Μαρτίου 2022, αποφάσισε «ομόφωνα» 
να εκφράσει την αμέριστη συμπαράσταση του στο δίκαιο και εύλογο αγώνα 

των εργαζομένων – συμβασιούχων  που προσλήφθηκαν με την Π.Ν.Π. 
14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για την αντιμετώπιση αναγκών, 
που προέκυψαν λόγω της πανδημίας covid-19 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
και αιτείται την, εκ νέου, ανανέωση των συμβάσεων τους και τη μετατροπή 

αυτών από ορισμένου  σε αορίστου χρόνου, με άμεση νομοθετική ρύθμιση 
από την κυβέρνηση, διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 

δείχνοντας, έτσι, το σεβασμό του στους δημότες και τις  τοπικές κοινωνίες. 
 
 

 
    ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

             ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 

          Γεώργιος Καΐσας             
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