ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 119/2009
Περίληψη
Έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της
συγχωνευθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης
Μακεδονίδος στον Δήμο Βέροιας.
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου 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 12-2-2009 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 24 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Μηλιόπουλος
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης

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
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2009 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 114/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 115/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 118/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 120/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-2-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
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 σχετικά,
ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού των μετατρεπομένων επιχειρήσεων 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. {στην παρ.3
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια (παρ.6,αρ.22,ν.3536/07): Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων
εδαφίων, καθώς και των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται, αναλόγως,
και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί από Συνδέσμους, μέχρι 8-6-2006
και λύονται για οποιονδήποτε λόγο. Το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να ενταχθεί
στους ανωτέρω Συνδέσμους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τους. Το υπόλοιπο προσωπικό
κατανέμεται στους Δήμους και στις Κοινότητες, που είναι μέλη του Συνδέσμου, κατ’ αναλογία
των αιρετών αντιπροσώπων τους, οι οποίοι μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του
Συνδέσμου.}.
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 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. (αντικαταστάθηκε με παρ.3,αρ.25,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 του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη
λειτουργία της (αντικαταστάθηκε με παρ.4α,αρ.25,ν.3613/07).».

Με την παράγραφο 2 του αρθ.25 του Ν.3613/07 ορίζονται τα εξής:
α)Το προσωπικό των παραγράφων 3,7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο ΟΤΑ, σε νομικό πρόσωπο αυτού
ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να
μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε
Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είναι
οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά
έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
β)Η αίτηση μεταφοράς υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, η οποία αρχίζει
από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. Για την αποδοχή της αποφαίνεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας , το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο
ή το διοικούν το νομικό πρόσωπο όργανο αντιστοίχως, εντός προθεσμίας δύο μηνών
από την υποβολή της. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

γ) Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται δε ως
προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,,
λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς από τους οποίους προέρχεται.. Η
σύσταση των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το
διορισμό οργάνου.

Με την αριθ.94/2008 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Μακεδονίδος αποφάσισε τη μη μεταφορά του Ιωάννη Λαγόπουλου (πλεονάζον
προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Μακεδονίδος ) σε υπηρεσία του Δήμου Μακεδονίδος ή σε νομικό πρόσωπο αυτού ή
σε ανώνυμη εταιρεία του(ΦΕΚ 1555/Β΄/5-8-2008 ).
Με την από 12-1-2009 αίτησή του ο Ιωάννης Λαγόπουλος του Δημητρίου με
ειδικότητα Τεχνολόγος Δασοπονίας ζητά τη μεταφορά του ως πλεονάζον προσωπικό
της ανωτέρω επιχείρησης του Δήμου Μακεδονίδος στο Δήμο μας.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους Κ.Α. 35/6021.001
«Τακτικές αποδοχές» δεν υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω.
Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται το Συμβούλιο, να αποφασίσει :
Α) Τη μεταφορά ή μη του ως άνω πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Αθλητικής
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Μακεδονίδος» στο Δήμο Βέροιας και συγκεκριμένα του Ιωάννη Λαγόπουλου του
Δημητρίου με ειδικότητα Τεχνολόγου Δασοπονίας
Β) Η σύσταση του ανωτέρω προσωποπαγούς θέσης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου
για διορισμό οργάνου.
Γ) Την έγκριση ή μη τροποποίησης του προϋπολογισμού τρ.έτους, δεδομένου ότι
δεν υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
ανωτέρω.
(Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω εργαζόμενου για το τρέχον έτος
προϋπολογίζεται περίπου στο ύψος των 20.000,00 €).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω τη μεταφορά του Ιωάννη Λαγόπουλου στον Δήμο
Βέροιας διότι θα βοηθήσει στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσαν 8 σύμβουλοι:
Ν. Μωυσιάδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Ε. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-2-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 94/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακεδονίδος, με την
οποία εγκρίθηκε η μη μεταφορά του Ι. Λαγόπουλου, ως πλειονάζον προσωπικό της
Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Μακεδονίδος σε υπηρεσία του Δήμου
Μακεδονίδος ή σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του (Φ.Ε.Κ.
1555/Β΄/5-8-2008).
3.- Την από 12-1-2009 αίτηση του Ιωάννη Λαγόπουλου, με την οποία ζητάει τη
μεταφορά του, ως πλειονάζον προσωπικού της παραπάνω επιχείρησης του Δήμου
Μακεδονίδος, στον Δήμο Βέροιας.
4.- Ότι ο παραπάνω απασχολούνταν στην Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης
Μακεδονίδος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου από τις 24-3-2000 μέχρι τις 31-12-

2005, όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μακεδονίδος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161, των παραγράφων 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), ως και αυτές του άρθρου 8 του
από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α)Εγκρίνει τη μεταφορά του Ιωάννη Λαγόπουλου, ως πλεονάζον προσωπικό
της συγχωνευθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Μακεδονίδος, στον
Δήμο Βέροιας.
Β) 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

Ιωάννης
Λαγόπουλος

Όνομα
Πατρός

Δημήτριος

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας

Συνιστώμενη
Προσωποπαγής
Θέση
Ι.Δ.Α.Χ.
Τεχνολόγος Δασοπονίας

Η πράξη κατάταξης σε προσωρινή προσωποπαγή θέση εκδίδεται από το
αρμόδιο προς διορισμό όργανο, ήτοι από τη Δήμαρχο Βέροιας και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Γ)Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου έτους 2009.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 119 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24/4/2009
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

