ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 55/2010
Περίληψη
Έγκριση καταρχήν εκτέλεσης δημοτικών έργων με αυτεπιστασία
και υποβολής αιτήματος για έγκριση Π.Υ.Σ. περί πρόσληψης
έκτακτου προσωπικού.
Σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε
σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-1-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Παύλος Παυλίδης και ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 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
Χ. Γεωργιάδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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: Κατά τη συζήτηση της αριθ. 55/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον ειδικό συνεργάτη της
Δημάρχου Ιωάννη Καπανίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Συγκλήθηκε σήμερα έκτακτο συμβούλιο διότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν έρθει στο Δήμο
μία σειρά από έγγραφα με καταληκτικές ημερομηνίες. Ένα από αυτά ήρθε στις 31-12-2009, ένα άλλο στις
4-1-2010 και ένα άλλο στις 8-1-2010. Με τα έγγραφα αυτά αλλάζει ριζικά όλη η διαδικασία σχετικά με τις
προσλήψεις. Μέχρι στις 15-1-2010, δηλαδή μέχρι και σήμερα, πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο
Υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προγραμματισμός για τα έργα που θα εκτελεσθούν το
2010 με αυτεπιστασία γι’ αυτό και πρέπει το Δ.Σ. να αποφασίσει για το απαιτούμενο έκτακτο προσωπικό
που θα προσληφθεί για τα έργα αυτά κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και να αποσταλεί το σχετικό
αίτημα για την έγκριση της Π.Υ.Σ.
Πρόεδρος: Επειδή η συνεδρίαση είναι έκτακτη, για τους λόγους που σας εξήγησε ο κ. Ι. Καπανίδης
και αναφερόταν και στην πρόσκληση, πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης θα πρέπει το σώμα να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεμάτων. Ποιοι συμφωνούν για το
κατεπείγον και τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 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, Χ. Γεωργιάδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Στη συνέχεια δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, τα οποία έκρινε ως κατεπείγοντα, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ν.3584/07 προβλέπεται ότι:
«1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από Δήμους και Κοινότητες, τους
Συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης
απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν
από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 170 Α), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται με ειδική αιτιολογία
ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται με
απόφαση του Δημάρχου, του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του Συνδέσμου ή του Προέδρου
του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως και
δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης. Η πρόσληψη του προσωπικού του παρόντος δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει. Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο
του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 20 του ν. 2190/1994».

Με το άρθρο 15 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στ03BF Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις»,
καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης κατ΄ εξαίρεση του ν.2190/94, για
εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και πρέπει για τις προσλήψεις αυτές οι
ΟΤΑ να ζητήσουν την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και εφόσον
την πάρουν να εφαρμόσουν το άρθρο 21 του ν.2190/94 για την πρόσληψη.
Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-2009 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ. και το αριθ. 11616/11613/31-12-2009 έγγραφο της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας τα αιτήματα για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου
υποβάλλονται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από:
α) Απόφαση δημοτικού συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται
οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας
ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το
τρέχον έτος. γ) Αντίγραφο του Ο.Ε.Υ., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. δ)Το
παράρτημα A της ανωτέρω εγκυκλίου, συμπληρωμένο.
Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από την εισηγητική
έκθεση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, διαβιβάζονται στη
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. για έγκριση,
μέχρι 15-1-2010.
Προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα με αυτεπιστασία του Δήμου
μας για το έτος 2010 απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού κατά κλάδο και
ειδικότητα, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2010, υπάρχουν
γραμμένες σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
του αιτούμενου προσωπικού.
Επειδή η εκτέλεση με αυτεπιστασία ενός εκάστου των έργων δεν
έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για το 2010, με δεδομένο ότι δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες μελέτες από τις υπηρεσίες του Δήμου
μας, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η (ως άνω – 15/1/2010) εμπρόθεσμη
υποβολή του σχετικού αιτήματος για την εξασφάλιση της απαιτούμενης
για την πρόσληψη του προσωπικού έγκρισης της Τριμελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής (Π.Υ.Σ. 33/06, όπως αυτή ισχύει), προτείνεται το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποφασίσει :
1. Την έγκριση ή μη κατ΄ αρχήν της εκτέλεσης των έργων με
αυτεπιστασία του Δήμου Βέροιας για το 2010 σύμφωνα με τους
συνημμένους πίνακες.
2. Την έγκριση ή μη υποβολής σχετικού αιτήματος περί
πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού για την υπαγωγή
του Δήμου μας στην αντίστοιχη Π.Υ.Σ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ε. Σοφιανίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Σ. Μηλιόπουλος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 15-1-2010 εισήγηση της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 11616/11613/31-12-09 έγγραφο της Π.Κ.Μ.
3.- Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-2009 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
4.- Τους συνημμένους πίνακες των εκτελεστέων έργων με αυτεπιστασία, και του
απαιτούμενου για την εκτέλεσή τους έκτακτου προσωπικού, των τμημάτων Τεχνικού
και Πρασίνου του Δήμου.
5.- Ότι με τη σημερινή διάρθρωση των τμημάτων Τεχνικού & Πρασίνου, ο Δήμος
μπορεί να εκτελέσει με μικρότερη δαπάνη τα παραπάνω έργα.
6.- Ότι ο Δήμος διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
7.- Ότι για την εκτέλεση των παραπάνω έργων απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου
εργατοτεχνικού προσωπικού για την ενίσχυση του υπάρχοντος ειδικευμένου τεχνικού
προσωπικού, το οποίο έχει την εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3584, του άρθρου 15 του Ν.
3812/2009 και της αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης κατεπειγόντως επί του θέματος.
Β) Εγκρίνει καταρχήν την εκτέλεση με αυτεπιστασία για το έτος 2010 των
δημοτικών έργων που περιλαμβάνονται στους πίνακες που συνοδεύουν την απόφαση
αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Γ) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη του απαιτούμενου
προσωπικού για την υπαγωγή του Δήμου Βέροιας στην αντίστοιχη Π.Υ.Σ., σύμφωνα
με τους παραπάνω συνημμένους πίνακες.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 55 / 2010
.............................................................................................……….................................
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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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
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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 18-1-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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Γεωργιάδης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

