ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 786/2010
Περίληψη
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης
εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων
αναγκών έτους 2010 των δημοτικών υπηρεσιών.
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου του έτους 2010 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 16-12-2010 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 η Δήμαρχος 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
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Επειδή υπάρχει απόλυτη ανάγκη αντιμετώπισης αναγκών για την
αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών, και αναφέρομαι στις χιονοπτώσεις και
τον αποχιονισμό, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του
θέματος πρόσληψης εποχιακού προσωπικού και ειδικότερα διμηνιτών.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε 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 17-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Με τις διατάξεις του αρθρ.206 του ν.3584/07 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών 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 το άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1767/Β΄/25-8-2009)
προβλέπεται η σύσταση ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων.
Σύμφωνα με την αριθ.37/2010(α.π.68829/2-12-2010) εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. αναφορικά με την απαγόρευση των προσλήψεων από τους ΟΤΑ κατά
την περίοδο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση
των αιρετών οργάνων: «..ενόψει της λήξης της θητείας των αιρετών και της ανάληψης
των καθηκόντων των νέων αρχών, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, οι οικείοι

φορείς μπορούν να προωθήσουν άμεσα τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού
προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία »
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες πρόσκαιρες ανάγκες
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες αφορούν ειδικότερα στην
αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών(χιονοπτώσεις), υπάρχει αναγκαιότητα
πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (2 μηνών), ως εξής:
Ειδικότητα
Χειριστής Πολυμηχανήματος
Οδηγός Λεωφορείου (για μεταφορά εργατών)
Εργάτης Καθαριότητας

Αρ. ατόμων
1
1
1

Χρον. διάρκεια
2 μήνες
2 μήνες
2 μήνες

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τρ. έτους στον ΚΑ 20/6041.001 με τίτλο
"τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού" υπάρχει γραμμένη πίστωση ποσού €
144.043,00 για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.
Σύμφωνα με την από 17-12-2010 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικού του
Δήμου μας οι ανωτέρω πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί και πρόκειται να διατεθούν για
τη μισθοδοσία του πιο πάνω προσωπικού. Για την κάλυψη της δαπάνης του
επόμενου έτους, θα προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους
2011.
Ύστερα από τα πιο πάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη πρόσληψης του πιο πάνω προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την αντιμετώπιση
πρόσκαιρων αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού προκειμένου να
αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, οι
οποίες αφορούν ειδικότερα στην αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών
(χιονοπτώσεις).
3.- Ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 1767/Β΄/25-8-10) προβλέπεται η
σύσταση (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους Κ.Α. 20/6041.001
«Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού», 20/6041.002 «Εξοδα κίνησης» και
20/6054 «Εργοδοτικές εισφορές» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
5.- Την από 17-12-2010 βεβαίωση του Δ/ντή Οικονομικού του Δήμου, σύμφωνα με
την οποία οι παραπάνω πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί και πρόκειται να διατεθούν για
τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463 (Κ.Δ.Κ.), της παρ. 4 του άρθρου
20 του Ν. 2738/99 (Φ.Ε.Κ. 180Α΄/9-9-99) με τις οποίες συμπληρώνονται εκείνες της
παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, της αρ. 31575/13-9-99 εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις διατάξεις καθώς και της αριθ. 37/68829/2-12-10 εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2 μηνών), προκειμένου να
αντιμετωπισθούν πρόσκαιρες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

Βέροιας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω των δυσχερών
καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις), ως εξής:
Ειδικότητα

Αρ. ατόμων

Χρον. Διάρκεια

Χειριστής πολυμηχανήματος

1

2 μήνες

Οδηγός λεωφορείου
(για μεταφορά εργατών)
Εργάτης Καθαριότητας

1

2 μήνες

1

2 μήνες

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 786 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

