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ΑΔΑ: 6ΨΓ1Ω9Ο-ΣΑΠ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 110/2016
Περίληψη
Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη
προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Σήμερα 7 Μαρτίου 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 3-3-2016 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 36 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)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης, 30)Σ.Ελευθεριάδου, 31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα, 33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης,
35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
Η.Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Α.Γκεκόπουλος, 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. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Σ.Λυκοστράτης, 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. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Τ.Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου, Μ.Σουμελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας και αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης

ΑΔΑ: 6ΨΓ1Ω9Ο-ΣΑΠ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 3-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου
Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και την
έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών
συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011,
όπως ισχύει κάθε φορά. (παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το
άρθρο 10 του ν. 4257/2014 και στη συνέχεια με το άρθρο 48 του ν.4325/2015)
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει(εδαφ. της
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με
σύμβαση έργου για το έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2015. Από τον
περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα .
Σχετική εγκύκλιος οδηγία για τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2016,
εκδόθηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με το αριθ.5420/22-2-2016 έγγραφο του.
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011) προβλέπεται συνολικά αριθμός
320 απασχολούμενων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές ή άλλες
περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ηλεκτροφωτισμός
κ.λ.π.) κατά τους θερινούς μήνες, στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Βέροιας (Πρώην Δήμοι Βέροιας,
Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος) για το έτος 2016, απαιτείται η πρόσληψη
προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
α/α
1.

Ειδικότητα
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Καλαθοφόρου)
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ.
ατόμων
1
1

Χρονική
διάρκεια
8 μήνες

Σύμφωνα με την από 2-3-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2016 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
Την έγκριση ή μη υποβολής σχετικού αιτήματος του Δήμου Βέροιας περί πρόσληψης του ως
άνω απαιτούμενου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών
των υπηρεσιών του ανταποδοτικού χαρακτήρα(ηλεκτροφωτισμός κ.λ.π.) με τη προβλεπόμενη
από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία (έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Θα ψηφίσουμε υπέρ, με την διαβεβαίωση ότι θα τηρηθούν όλα τα κριτήρια κι η
διαφάνεια για την πρόσληψή του.
Μελιόπουλος: Θ ψηφίσω κι εγώ υπέρ, με την επισήμανση ότι οι προσλήψεις προσωπικού
ορισμένου χρόνου δεν ταιριάζουν στις ανάγκες των δημοτών και του Δήμου. Υπάρχουν μεγάλες
ελλείψεις στον Δήμο σε μόνιμο προσωπικό κι η πάγια θέση μας είναι ότι θα πρέπει να
διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση την πρόσληψη εργαζομένων σε μόνιμες θέσεις.
Έχουμε υποβάλει ως Δήμος αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού;
Δήμαρχος: Κε Μπέκη προφανώς θα γίνει με διαφάνεια.
Κε Μελιόπουλε, το θέμα που θέσατε θα το συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου;
Μέλη: Ναι

ΑΔΑ: 6ΨΓ1Ω9Ο-ΣΑΠ
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών
3.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών
υπηρεσιών του Δήμου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
4.- Την από 2-3-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι στον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2016 και στους Κ.Α. 20/6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικό μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» και 20/6054 «Εργοδοτικές
εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του εποχικού προσωπικού χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006, του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, του άρθρου 12
του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 37
του Ν. 3986/2011.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βέροιας, ως εξής:
α/α
1.

Ειδικότητα
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Καλαθοφόρου)
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ.
ατόμων
1
1

Χρονική
διάρκεια
8 μήνες
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 110 / 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

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Α.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Γκεκόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-3-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

