ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 330/2016
Περίληψη
Έγκριση έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη
εποχιακού προσωπικού, για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης
Περιβάλλοντος
–
Καθαριότητας
–
Πολιτικής
Προστασίας.
Σήμερα 13 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-6-2016
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης, 26) Ν. Τσιαμήτρος, 27)Ζ.Πατσίκας, 28) Α.
Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ.
Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 329/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 330/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 332/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Κουλουριώτης,
Ζ.Πατσίκας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 333/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε η
κ.Σ.Ελευθεριάδου
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α.Μαρκούλης,
Α.Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Κούτρας και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α.Μαρκούλης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 348/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Γ.Γουλτίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 349/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Ν.Μαυροκεφαλίδης,
Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έκδοσης
νέας ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού και πιο συγκεκριμένα την πρόσληψη
ενός οδηγού απορριμματοφόρου, γιατί με την πρώτη ανακοίνωση που έγινε δεν καλύφθηκαν όλες οι
θέσεις οδηγών, παρά μόνο οι τρεις θέσεις από τις τέσσερις που προκηρύχθηκαν. Το θέμα κατατίθεται
ως έκτακτο, διότι οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα
ανακοίνωση για να καλυφθούν όλες οι θέσεις της προκήρυξης.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 13-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που
έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. (Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία
το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω
σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 21 του ν. 2190/94). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των
προσληπτέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το
αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη
συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται
η παρ. 15 του αρθρ. 21 του ν. 2190/94, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του αρθρ. 5
του ν. 2527/97 (παύση του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού και καταλογισμός των
αποδοχών του σε βάρος των διενεργούντων την πρόσληψή του).
Με την αρ. 31575/13-9-99 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., προβλέπεται ότι για την
πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού για 2 μήνες, η ακολουθούμενη διαδικασία είναι :
 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα
της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του
προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι δύο μήνες).
 Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου με την οποία προσλαμβάνεται το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένων υπόψη και
των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το σκοπό αυτό.
Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, οι συγκεκριμένες
προσλήψεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Με την αριθ. 264/2016 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της
αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2)
μηνών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες συλλογής
αποβλήτων λόγω: α) αύξησης της παραγωγής τους από τους κατοίκους και επιχειρήσεις που
λειτουργούν στο Δήμο, β)αύξησης του πληθυσμού στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου
γ)έλευσης και εγκατάστασης εργατών γης αλλά και εγκατάστασης προσφύγων (περίπου 400
άτομα) στην περιοχή της Τ.Κ Αγ.Βαρβάρας και δ)καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου στην περιοχή Ασωμάτων.
Σε εφαρμογή της ανωτέρω εκδόθηκε η 17583/23-5-2016 ανακοίνωση του Δήμου μας για
την πρόσληψη πέντε (5) εργατών και τεσσάρων (4) οδηγών απορριμματοφόρων.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και με την αριθ.
1040/19731/7-6-2016 απόφαση Δημάρχου, προσλήφθηκαν οι (5) εργάτες και (3) μόνο οδηγοί
καθώς δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων για την ειδικότητα των ΔΕ Οδηγών.
Προκειμένου να καλυφθεί η μία (1) θέση οδηγών, για την οποία δεν βρέθηκε υποψήφιος
και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που είχε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας σε τηλεφωνική
επικοινωνία με το ΑΣΕΠ, θα πρέπει να προβούμε στην έκδοση ανακοίνωσης ύστερα από νέα
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη έκδοσης νέας ανακοίνωσης για την κάλυψη της μίας (1) θέσης ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών, σύμφωνα με την αριθ. 264/2016 απόφαση του, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και
κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» θα ψηφίσουμε υπέρ του θέματος αυτού.
Οι ελαστικές μορφές εργασίας, δίμηνα, πεντάμηνα κι οποιαδήποτε άλλη ανακάλυψη
τείνουν να γίνουν ο κανόνας σε όλους τους εργασιακούς τομείς, είτε αυτό αφορά τον δημόσιο
τομέα, τους Δήμους είτε τον ιδιωτικό τομέα.
Θα ψηφίσουμε υπέρ του θέματος με τη σημείωση ότι χρειάζεται αγώνας από τους
εργαζόμενους για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας που αποτελούν το σύγχρονο
σκλαβοπάζαρο και να αντικατασταθούν με μόνιμη και σταθερή εργασία, αυτό που ταιριάζει στους
εργαζόμενους τον 21ο αιώνα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 264/2016 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την με αρ. πρωτ. 17583/23-5-2016 ανακοίνωση του Δ.Βέροιας.
4.- Την υπ’ αριθ. 1040/7-6-2016 απόφαση Δημάρχου
5.- Ότι με οι υποβληθείσες αιτήσεις για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ήταν
λιγότερες από τις προκηρυχθείσες θέσεις
6.- Την υπ’ αριθ. 31575/13-9-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10, του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, του
άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση νέας ανακοίνωσης, για την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2 μηνών), ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών συλλογής
αποβλήτων λόγω: α) αύξησης της παραγωγής τους από κατοίκους και επιχειρήσεις που
λειτουργούν στο Δήμο, β) αύξησης του πληθυσμού στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου, γ)
έλευσης και εγκατάστασης εργατών γης αλλά και εγκατάστασης προσφύγων (περίπου 400 άτομα)
στην περιοχή της Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας και δ) καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου που λειτουργεί στην περιοχή Ασωμάτων

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 330 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Σ.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Λυκοστράτης
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

