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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 94/2020
Πεξίιεςε
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο πξόζιεςεο
πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 13-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ αξζξ.206 ηνπ λ.3584/07 επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε
ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαθηηθνύ, κνλαδηθνύ ζηνλ θιάδν ππαιιήινπ, ιόγσ
θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο, αξγίαο ή δηαζεζηκόηεηαο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα
δηάξθεηαο ηνπ θσιύκαηνο.
Ζ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.
3584/2007 δελ ππάγεηαη ζηελ έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 νύηε ζηα θξηηήξηα θαη ηε
δηαδηθαζία ηνπ λ. 2190/1994. (παξ.2 άξζξν 94 Ν.4483/17) (ΤΠ.Δ. εγθ.33/νηθ.39456/17.11.2017)
ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο πξνβιέπνληαη ζπλνιηθά ηξηαθόζηεο είθνζη (320) ζέζεηο
πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.
Ο Πξ/λνο Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο-Σνπξηζκνύ, κε ην από 12-3-2020
έγγξαθό ηνπ, αηηείηαη ηελ πξόζιεςε ελόο (1) Κηεληάηξνπ κε ζρέζε ΗΓΟΥ. πγθεθξηκέλα ην
ππεξεζηαθό ζεκείσκα έρεη σο εμήο:
«ύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 18596/31-7-2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ ν Γήκνο Βέξνηαο
πξνέβε ζηελ θαη’ εμαίξεζε πξόζιεςε ππάιιεινπ κε ηελ εηδηθόηεηα Κηεληάηξνπ έσο 9/3/2020,
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ιόγσ ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ (9) ελλέα
κελώλ ηνπ κόληκνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ηελ κνλαδηθή ζέζε Κηεληάηξνπ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ καο.
ήκεξα κε ζρεηηθή απόθαζε, ρνξεγήζεθε ζηνλ κόληκν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ καο κε
εηδηθόηεηα Κηεληάηξνπ, λέα άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ άλεπ απνδνρώλ από 10/3/2020 έσο
9/6/2020 κε απνηέιεζκα λα είλαη αλαγθαία ε εθ λένπ πξόζιεςε ππαιιήινπ κε ηελ εηδηθόηεηα
Κηεληάηξνπ κε ζθνπό ηελ ζπλέρηζε ηεο εύξπζκεο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ
Κηεληαηξείνπ θαη Καηαθπγίνπ.»
ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο πξνβιέπεηαη κία κόλν ζέζε
θιάδνπ ΠΔ Κηεληάηξσλ, ηελ νπνία θαηαιακβάλεη ν κόληκνο ππάιιεινο Γεώξγηνο Φιώξνο ηνπ
Ησάλλε θιάδνπ ΠΔ Κηεληάηξσλ κε βαζκό Γ΄, ελώ δελ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε
εξγαζίαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ή ηεο εηδηθόηεηαο απηήο.
ηνλ παξαπάλσ ππάιιειν κε ηελ αξηζ. 13727/6-6-2019 απόθαζή καο ρνξεγήζεθε άδεηα
αλαηξνθήο ηέθλνπ ελλέα (9) κελώλ από ηηο 10-6-2019 έσο ηηο 9-3-2020, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ
αξηζ.5279/6-3-2020 απόθαζή καο ηνπ ρνξεγήζεθε επηπιένλ άδεηα ηξηώλ κελώλ άλεπ απνδνρώλ
γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ ηέθλνπ ηνπ από 10-3-2020 έσο 9-6-2020.
ύκθσλα κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ καο ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνπο ΚΑ 10/6041.001 κε ηίηιν «Σαθηηθέο
απνδνρέο» θαη ΚΑ 10/6054.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ»
ππάξρνπλ γξακκέλεο πηζηώζεηο, νη νπνίεο πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ
παξαπάλσ πξνζσπηθνύ.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ
έγθξηζε ή κε πξόζιεςεο ελόο ππαιιήινπ θιάδνπ ΠΔ Κηεληάηξνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κέρξη 9-6-2020 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο
αλαηξνθήο ζηνλ κόληκν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο) πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε εύξπζκε θαη
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ θαη Καηαθπγίνπ
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 13-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν από 12-3-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο-Σνπξηζκνύ.
3.- Σηο κε αξ. πξση. 13727/6-6-2019, 18596/31-7-2019 θαη 5279/6-3-2020 απνθάζεηο Γεκάξρνπ.
4.- Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο θαη’ εμαίξεζε πξόζιεςεο ελόο (1) ππαιιήινπ εηδηθόηεηαο ΠΔ
Κηεληάηξσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.), δηόηη ζηνλ
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κνλαδηθό κόληκν ππάιιειν ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο ρνξεγήζεθε άδεηα αλαηξνθήο ηέθλνπ κέρξη ηηο
9-3-2020 θαη άδεηα ηξηώλ (3) κελώλ άλεπ απνδνρώλ κέρξηο ηηο 9-6-2020.
5.- Όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 θαη ζηνπο Κ.Α. 10/6041.001 κε ηίηιν
«Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδόκαηα» θαη 10/6054.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» ππάξρνπλ
γξακκέλεο ζρεηηθέο πηζηώζεηο.
6.- Σελ από 12/3/2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία
έρνπλ εμαζθαιηζζεί πηζηώζεηο πνζνύ 3.486,00€ θαη 908,46€ σο αλαθέξνληαη αλά Κ.Α. αλσηέξσ
αληίζηνηρα θαη πξόθεηηαη λα δηαηεζνύλ γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ.
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 206
ηνπ Ν. 3584/2007.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Γηαπηζηώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θαη’ εμαίξεζε πξόζιεςεο ελόο (1) ππαιιήινπ θιάδνπ
ΠΔ Κηεληάηξνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ κέρξη ηηο 9-6-2020,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε εύξπζκε θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ ΚηεληαηξείνπΚαηαθπγίνπ Βέξνηαο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 94 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 27-3-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

