ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 300/2009
Περίληψη
Έγκριση της αριθ. 3/2009 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. για
υπαγωγή απασχοληθέντος υπαλλήλου της στις διατάξεις
του Π.Δ. 164/2004.
Σήμερα 27 Απριλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-4-2009 έγγραφο του αναπληρωτή Δημάρχου
Νικολάου Μαυροκεφαλίδη, με το οποίο διαβιβάζεται προς το δημ. συμβούλιο η αριθ.
3/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου, με την οποία αυτό εισηγείται κατά
πλειοψηφία ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 11 του
Π.Δ. 164/2004 για μετατροπή της σύμβασης του εργαζομένου στην εν λόγω
επιχείρηση Ευάγγελου Λιάπη, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, κατόπιν της από
22-1-2009 σχετικής αίτησής του, με την οποία ζητάει κατ’ εφαρμογή των
προβλεπόμενων στην παρ. 22 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23-122008) να προωθηθεί αυτή προς το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας για να αποφασίσει
για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τίθενται με το άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004
για τη μετατροπή της εξαρτημένης εργασίας του στην ΚΕΠΑ σε σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 17-4-2009
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Γεωργίου Παπαστεργίου, με την
οποία αυτός γνωμοδοτεί ότι υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο
κρίνει ο εν λόγω εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να αποσταλεί ο
σχετικός φάκελος στο ΑΣΕΠ προκειμένου αυτό να κρίνει, ως μόνο αρμόδιο και
κυρίαρχο όργανο, εάν πληροί ο εν λόγω εργαζόμενος τις προϋποθέσεις του Π.Δ.
164/2004, για μετατροπή της σύμβασής του στην ΚΕΠΑ σε αορίστου χρόνου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Ο κ. Ευάγγελος Λιάπης έκανε αίτηση στην ΚΕΠΑ και ζητάει από
το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει για την μετατροπή της εξαρτημένης εργασίας που έχει σε
αορίστου χρόνου. Η ΚΕΠΑ έλαβε μία απόφαση κατά πλειοψηφία και ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου γνωμοδότησε σχετικά. Έχετε το εισηγητικό, το έχετε διαβάσει,
η άποψή μου σ’ αυτά τα ζητήματα δεν έχει αλλάξει διαχρονικά.
Σκουμπόπουλος: Να μας πει ο νομικός σύμβουλος την άποψή του.
Γ. Παπαστεργίου (Νομικός σύμβουλος Δήμου): Το Δ.Σ. δεν έχει αρμοδιότητα
να κρίνει εάν μπορεί να κάνει την σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η γνώμη
μου είναι ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες με βάση το νομικό πλαίσιο που επικρατεί
τώρα να μετατραπεί η σύμβασή του. Το θέμα είναι δικό σας, εγώ το νομικό σκέλος το
εξέθεσα σε πολυσέλιδο εισηγητικό, και αν δεν υπήρχε το άρθρο 20 παρ. 22 του
ν.3731/2008 σήμερα θα σας έλεγα ότι όλα αυτά έχουν λήξει από τον Ιούλιο του 2004
με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου, που υπήρχε και η ακροτελεύτια
ημερομηνία μέσα στην οποία έπρεπε να υποβληθούν οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ. Ήρθε
όμως αυτός ο τελευταίος νόμος που ρυθμίζει θέματα της δημ. αστυνομίας, που
αναφέρεται σε μετατροπή των συμβάσεων όσων υπηρετούν και σε νομικά πρόσωπα
του Δήμου, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφερθούν στον Δήμο, όπως έγινε με άλλους
υπαλλήλους μας. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος όμως δεν έχει σύμβαση αορίστου
χρόνου. Εδώ και τέσσερα χρόνια κατ’ εμέ έχει εκπνεύσει η ισχύς του προεδρικού
διατάγματος Παυλόπουλου διότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Το
μόνο που πρέπει να εξετάσει το Δ.Σ. είναι αν ο συγκεκριμένος καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Το 18μηνο το έχει ο παραπάνω. Αν δεν
υπήρχε αυτό το τελευταίο νομοθέτημα περί δημοτικής αστυνομίας θα σας έλεγα ότι
δεν δικαιούται ούτε στον ΑΣΕΠ να το στείλετε. Τώρα λέω ότι δικαιούστε να το
στείλετε στον ΑΣΕΠ ανεξάρτητα αν πιστεύω ότι δεν θα ευοδωθεί.
Χατζηαθανασίου: Όταν κάποιος εργάζεται για 1-3 χρόνια μπορεί να θεωρηθεί
ότι είναι εποχική η εργασία του ή ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
Γ. Παπαστεργίου: Εδώ έχουμε μία σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ακόμη δεν
έχει λήξει αυτή η σύμβαση για να υπάρχει ανανέωση .Η υπηρεσία τον προσέλαβε για
τρία συν ένα χρόνια βάση των αναγκών της. Είμαι σε δύσκολη θέση να πω αν

καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εσείς ξέρετε αν αυτός ο άνθρωπος είναι
απαραίτητος.
Χατζηαθανασίου: Μπορούμε εμείς να στοιχειοθετήσουμε μία άποψη γιατί
εγώ με τη δική μου λογική δεν μπορώ να διανοηθώ έναν άνθρωπο που τον
προσλάβαμε για τρία ή τέσσερα χρόνια να καλύπτει εποχικές ανάγκες. Με αυτή τη
λογική το λέω και ρωτάω αν πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει μόνο
εποχιακές ανάγκες.
Σκουμπόπουλος: Συμφωνώ με την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Με
την νομική ανάπτυξη και εισήγηση που μας έκανε ο νομικός σύμβουλος εγώ
συμφωνώ να γίνει αορίστου χρόνου.
Σακαλής: Πρέπει να πάει ο φάκελος στον ΑΣΕΠ και να δώσουμε την
δυνατότητα σ’ αυτό τον άνθρωπο σε περίπτωση άρνησης ή απόρριψης της αίτησης
να έχει το δικαίωμα να πάει στα δικαστήρια, για να δικαιωθεί. Κατά τη γνώμη μας
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το προεδρικό διάταγμα για τη μετατροπή της
σύμβασης σε αορίστου χρόνου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-4-2009 έγγραφο του αναπληρωτή Δημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.
2.- Την αριθ. 3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου.
3.- Την από 17-4-2009 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 11 του Π.Δ.
164/2004 καθώς και αυτές του άρθρου 22 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθ. 3/2009 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας, περί υπαγωγής του
απασχολούμενου σε αυτήν, Ευάγγελου Λιάπη του Χρήστου, στις διατάξεις του
άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04, για μετατροπή της σύμβασής του σε σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που
τίθενται στο εν λόγω Π.Δ. καθώς και στο άρθρο 22 του Ν. 3731/2008 (παρ. 22).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 300 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

