ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 3/2009
Περίληψη
Έγκριση μεταφοράς προσωπικού της λυθείσας δημ.
επιχείρησης τεχνικών έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στον Δήμο
και στην ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π. Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 12 Ιανουαρίου 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 8-1-2009 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 27 μέλη.
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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
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-12-2008 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Στο ΦΕΚ 2588Β΄/19-12-2008 δημοσιεύθηκε η «Λύση της δημοτικής
επιχείρησης τεχνικών έργων με την επωνυμία “Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ” του Δήμου Βέροιας
(σχετικές η με αρ. 620/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και η με αρ.
10471/8-12-08 αντίστοιχη εγκριτική του Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας).
Με τις μεταβατικές διατάξεις των παρ. 3,4,5 και 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/06
(Κ.Δ.Κ.), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από εκείνες του
άρθρου 25 του ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263Α) ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού
επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., οι οποίες λύονται, ως εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου
Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό
των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε
αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να
απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.

Σημείωση : Στη με αρ. 16/10819/22-2-07 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην οποία
(μεταξύ των άλλων) γίνεται και ερμηνεία της ως άνω διάταξης, αναφέρονται και τα
εξής : «Το εν λόγω προσωπικό τοποθετείται σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ή των
νομικών τους προσώπων, αδιακρίτως, υπό την έννοια ότι περιλαμβάνονται τόσο τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου όσο και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Επιχειρήσεις)».
4. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε Δήμο ή Κοινότητα ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου αυτών καταλαμβάνει, είτε κενές οργανικές θέσεις είτε με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως προς τους όρους
και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν
εκάστοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.
5.Η απόφαση μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τη
σύσταση της νέας επιχείρησης, η δε πράξη κατάταξης του προσωπικού σε προσωποπαγείς
θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο κι δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. (όπως η παρ.5 αντικαταστάθηκε από παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3613/07).
7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση προσαρμογής,
λύσης, ή απόσχισης κλάδου αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, η οποία
λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς
επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής
της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται
σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση τους αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη
λειτουργία της (όπως η παρ. 7 αντικαταστάθηκε από την παρ. 4α του άρθρου 25 του ν. 3613/07).

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η διαδικασία μεταφοράς του
προσωπικού της επιχείρησης που έχει λυθεί είναι η εξής: α)Δημοσίευση λύσης της
επιχείρησης, β)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση των
προσωποπαγών θέσεων του προσωπικού και γ) απόφαση-διαπιστωτική πράξη του
αρμοδίου προς διορισμό οργάνου για τη μεταφορά του προσωπικού (Δημάρχου για το
προσωπικό που τυχόν μεταφέρεται στο Δήμο ή Πρόεδρο του αντιστοίχου Ν.Π. για το
προσωπικό που τυχόν μεταφέρεται σε Νομικά Πρόσωπα ή Επιχειρήσεις), η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το αριθ. πρωτ. 26/14-10-2008 έγγραφό της η (λυθείσα) Δημοτική
Επιχείρηση Τεχνικών Έργων (Δ.Ε.Τ.Ε.Β.) «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Βέροιας είχε
αποστείλει την αριθ. 3/08 απόφασή της για (λύση της επιχείρησης και) μεταφορά του
προσωπικού της στο Δήμο και τα Ν.Π. αυτού, σύμφωνα με την οποία το «πλεονάζον»
προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι τις 3112-2005 κατά ειδικότητα (όπως αυτό προκύπτει από τις επισυναπτόμενες συμβάσεις
εργασίας του) είναι το ακόλουθο :
Σύμβαση
α/α
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ειδικότητα
Εργασίας
Αντώνιος Παναγιωτίδης
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Σαμψών
Λουκάς

2-10-1995
20-7-2001

Λογιστής
Τοπογράφος Εργοδηγός

Με την πιο πάνω 3/08 απόφαση της (λυθείσας) Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
προτείνεται η μεταφορά του ως άνω προσωπικού της (ύστερα και από τις σχετικές
αιτήσεις του), ως εξής :
α)Αντώνιος Παναγιωτίδης, στη (μετατραπείσα σε) Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Βέροιας «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Παιδείας
και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.).
β)Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, στο Δήμο Βέροιας.
Από την αρ. 662/30-12-08 βεβαίωση του Προέδρου της «ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.»
προκύπτει ότι έχει εξασφαλισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 48.000,00 για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του πιο πάνω υπαλλήλου που μεταφέρεται στην
Επιχείρηση, σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2009 στον Κ.Α. 60.00.00
«Τακτικές αποδοχές» με πίστωση ύψους € 37.500,00 και 60.03.00 «Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ» με πίστωση ύψους € 10.500,00.
Από την από 5-1-09 βεβαίωση του Δ/ντή Οικονομικού του Δήμου μας
προκύπτει ότι έχει εξασφαλισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 24.300,00 για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του πιο πάνω υπαλλήλου που μεταφέρεται στο
Δήμο, σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2009 και στους στον Κ.Α.
30/6021.001 «Τακτικές αποδοχές» ΙΔΑΧ Τεχνικών Υπηρεσιών με πίστωση ύψους €
19.000,00 Και 30/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου, με πίστωση ύψους 5.300,00€.
Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται το Συμβούλιο, να αποφασίσει :
Α) Την έγκριση μεταφοράς του Αντωνίου Παναγιωτίδη (ως πλεονάζοντος
προσωπικού της λυθείσας Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»)
στην Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Βέροιας «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού –
Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.).
Β) Την έγκριση μεταφοράς του Θεόδωρου Κωνσταντινίδη (ως
πλεονάζοντος προσωπικού της λυθείσας Δ.Ε.Τ.Ε.Β. «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ») στο Δήμο
Βέροιας.
Γ) Την έγκριση σύστασης στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Αθλητισμού – Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.)
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, στην οποία θα υπηρετήσει ο ανωτέρω εργαζόμενος (αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητας), ως εξής :

Ονοματεπώνυμο

Αντώνιος Παναγιωτίδης

Όνομα
Πατρός

Τίτλος Σπουδών

Συνιστώμενη
Προσωποπαγής Θέση

Σαμψών

Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης &
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άδεια Οικονομολόγου
Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού
Α΄Τάξης

Ι.Δ.Α.Χ.
Οικονομολόγου – Λογιστή –
Φοροτεχνικού
(επιπέδου ΠΕ )

Δ) Την έγκριση σύστασης στο «Δήμο Βέροιας» προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην οποία θα υπηρετήσει ο
ανωτέρω εργαζόμενος (αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας), ως εξής :
Ονοματεπώνυμο
Θεόδωρος
Κωνσταντινίδης

Όνομα
Πατρός

Τίτλος Σπουδών

Συνιστώμενη
Προσωποπαγής Θέση

Λουκάς

Πτυχίο Τμήματος Δομικών
Έργων Δημόσιας Μέσης
Επαγγελματικής
Σχολής
Βέροιας

Ι.Δ.Α.Χ.
Εργοδηγού Δομικών Έργων
(επιπέδου ΔΕ )

Οι πράξεις κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εκδίδονται από
το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, ήτοι από τον Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Βέροιας στην πρώτη περίπτωση και τη Δήμαρχο Βέροιας στη δεύτερη, και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη :
α) Σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού – Παιδείας και Περιβάλλοντος (Κ.Α. 60.00.00 Τακτικές αποδοχές ποσού
€ 37.500,00 και Κ.Α. 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» ποσού € 10.500,00)
συνολικού ποσού € 48.000,00 περίπου για το 2009 και ανάλογη για τα επόμενα έτη.
β) Σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας (Κ.Α. 30/6021.001 «Τακτικές
αποδοχές») ύψους € 19.000,00 περίπου για το 2009 και ανάλογη για τα επόμενα έτη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι κακώς λύθηκε ο
Ήφαιστος, ο οποίος πρόσφερε σημαντικότατο έργο και μπορούσε με την μετατροπή
του σε Α.Ε. και την κατάλληλη στελέχωση να προσφέρει επικουρικά πολύ σημαντικό
έργο γενικότερα στον Δήμο αλλά θα συμφωνήσουμε για τη μεταφορά του
προσωπικού με τη διαφορά ότι προτείνουμε να μεταφερθούν και οι δύο υπάλληλοι
στον Δήμο επειδή σύμφωνα με τον κώδικα, το πλεονάζον προσωπικό μπορεί να
μεταφερθεί στον Δήμο ή σε νομικά του πρόσωπα και όχι σε δημοτικές επιχειρήσεις.
Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., που αναφέρεται στην εισήγηση, δεν μπορεί να υπερισχύει
του Νόμου.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση της Δημάρχου για μεταφορά
του υπαλλήλου κ. Θ. Κωνσταντινίδη στον Δήμο Βέροιας;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
μεταφορά και του υπαλλήλου κ. Α. Παναγιωτίδη στον Δήμο Βέροιας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου για μεταφορά
του στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
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,
Γ. Κάκαρης, Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-12-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 620/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της Δημοτικής
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
3.- Την αριθ. 10471/8-12-2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η
παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 2588/Β΄/19-12-2008).
4.- Την αριθ. 3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω λυθείσας επιχείρησης.
5.- Ότι το παραπάνω προσωπικό της εν λόγω λυθείσας επιχείρησης απασχολούνταν
σε αυτήν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι τις 31-12-2005, όπως προκύπτει
από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας του.
6.- Την αριθ. 16/10819/22-2-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με την οποία το
προσωπικό της παραπάνω λυθείσας δημ. επιχείρησης μπορεί να μεταφερθεί στο Δήμο
Βέροιας, τα Νομικά του Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις του.
7.- Την από 5-1-2009 βεβαίωση του Δ/ντή Οικονομικού του Δήμου, σύμφωνα με την
οποία έχει εξασφαλισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 24.300,00 για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του παραπάνω υπαλλήλου που μεταφέρεται στον Δήμο, σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 και των Κ.Α. 30/6021.001
«Τακτικές αποδοχές» ΙΔΑΧ Τεχνικών Υπηρεσιών, με πίστωση ύψους € 19.000,00
και 30/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου», με πίστωση ύψους € 5.300,00.
8.- Τη αριθ. πρωτ. 662/30-12-2008 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού-Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας,
σύμφωνα με την οποία έχει εξασφαλισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 48.000,00 για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού της λυθείσας δημ.
επιχείρησης, που μεταφέρεται στην εν λόγω δημοτική κοινωφελή επιχείρηση.
9.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
10.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11.- Τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 & 7 του άρθρου 269 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 25 του Ν.
3613/2007 (ΦΕΚ 263Α).
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη μεταφορά του Θεόδωρου Κωνσταντινίδη, ως
πλεονάζοντος προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων
(Δ.Ε.Τ.Ε.Β.) «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στον Δήμο Βέροιας.
Β) Κατά Πλειοψηφία Εγκρίνει τη μεταφορά του Αντωνίου Παναγιωτίδη, ως
πλεονάζοντος προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων
(Δ.Ε.Τ.Ε.Β.) «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Αθλητισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.) Δήμου Βέροιας.
Γ) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη σύσταση στον Δήμο Βέροιας προσωρινής
προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην οποία θα
υπηρετήσει ο ανωτέρω εργαζόμενος (αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας), ως
εξής:

Ονοματεπώνυμο

Θεόδωρος
Κωνσταντινίδης

Όνομα
Πατρός

Λουκάς

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Τμήματος
Έργων
Δημόσιας
Επαγγελματικής
Βέροιας

Δ) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει
Επιχείρηση Αθλητισμού-Παιδείας &
Βέροιας» προσωρινής προσωποπαγούς
χρόνου, στην οποία θα υπηρετήσει
παρεμφερούς ειδικότητας), ως εξής:
Ονοματεπώνυμο

Αντώνιος
Παναγιωτίδης

Δομικών
Μέσης
Σχολής

Συνιστώμενη
Προσωποπαγής
Θέση
Ι.Δ.Α.Χ.
Εργοδηγού Δομικών
Έργων
(επιπέδου ΔΕ )

τη σύσταση στη «Δημοτική Κοινωφελή
Περιβάλλοντος (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Π.Π.) Δήμου
θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
ο ανωτέρω εργαζόμενος (αντίστοιχης ή

Όνομα
Πατρός

Τίτλος Σπουδών

Συνιστώμενη
Προσωποπαγής
Θέση

Σαμψών

Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης &
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άδεια Οικονομολόγου
Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού
Α΄ Τάξης

Ι.Δ.Α.Χ.
Οικονομολόγου –
Λογιστή –
Φοροτεχνικού
(επιπέδου ΠΕ )

Οι πράξεις κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εκδίδονται από
το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, ήτοι από τον Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού – Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Βέροιας στην δεύτερη περίπτωση και τη Δήμαρχο Βέροιας στην πρώτη , και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη :
α)Σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας (Κ.Α. 30/6021.001
«Τακτικές αποδοχές» Ι.Δ.Α.Χ. Τεχνικών Υπηρεσιών ποσού € 19.000,00 και Κ.Α.
30/6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» ποσού €
5.300,00) συνολικού ποσού 24.300,00€ περίπου για το 2009 και ανάλογη για τα
επόμενα έτη.
β)Σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αθλητισμού – Παιδείας και Περιβάλλοντος (Κ.Α. 60.00.00 Τακτικές αποδοχές ποσού
€ 37.500,00 και Κ.Α. 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» ποσού € 10.500,00)
συνολικού ποσού € 48.000,00 περίπου για το 2009 και ανάλογη για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 3 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13/1/2009
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

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

