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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 135/2016 ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας
για κατεπείγουσες περιπτώσεις.
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ (8.00
μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
με αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών
Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Κετικίδης Ιωάννης
5. Χουρσόγλου Χρήστος
6. Μπάτσης Χρήστος
7. Γούδης Γεώργιος
8. Σαββίδης Γεώργιος
9. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10. Βέσκος Δημήτριος
11. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
12. Δόντσος Χρήστος
13. Γεωργίου Χρήστος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζαχαριάδης Κων/νος
16. Πασόης Δημήτριος
17. Παρούτογλου Νικόλαος
18. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
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21. Μπαγκή Αικατέρινη
22. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23. Αμπάρη Γεωργία
24. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
5. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
10.Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11.Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12.Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν δικαιολογημένα
από τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.
ου
Μετά την ψήφιση του 14 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Mετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 17
θέμα ημερήσιας διάταξης .

Σχετική είναι η από 11-7-2016 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος -ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, την οποία τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική
μορφή και η οποία έχει ως εξής :
“ Σύμφωνα με το άρθρο 206, Ν.3584/2007, παρ 1 «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια
δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.».
Ως κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες νοούνται ανάγκες εκείνες που είτε έχουν περιοδικό χαρακτήρα λόγω των
λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων της εκμεταλλεύσεως στην οποία εντάσσονται οι μισθωτοί είτε έχουν ποιοτικών ή
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ποσοτικών περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν της
αναμενόμενης εξελίξεως της προγραμματισμένης δραστηριότητας των ΟΤΑ,απαιτώντας άμεση και πρόσθετη της
συνήθους στελέχωση των οικείων υπηρεσιών προς αντιμετώπιση αυτών. Ο δε χαρακτηρισμός των αναφυόμενων
αναγκών ως κατεπειγουσών συναρτάται με το εάν η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους, στη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υπηρεσία και το δημόσιο σκοπό που αυτή
θεραπεύει (βλ. Ελ.Συν.πρ. I Τμ.124/2012, 100,219,231/2011,195/2010, κ.α.).
Με την παρούσα, η υπηρεσία εισηγείται την πρόσληψη των κάτωθι υπαλλήλων με 2μηνη σύμβαση :
1. Ενα (1) χειριστή μηχανήματος φουξ της τεχνικής υπηρεσίας
2. Ένα (1) χειριστή γκρέιντερ της τεχνικής υπηρεσίας
3. Τρεις (3) εργάτες πρασίνου της υπηρεσίας πρασίνου
για την αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών, λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων ο Δήμος μας απειλείται
από τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογισθεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η
περιοχή ευθύνης μας,περιλαμβάνει αρκετές εκτάσεις και το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί
επιτυχώς στον όγκο εργασιών. Οι εργασίες που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε αφορούν σε συχνό και ενδελεχή
καθαρισμό περιοχών ευθύνης τουΔήμου με ξερά χόρτα και σκουπίδια, εργασίες, που αν δεν αντιμετωπιστούν
έγκαιρα, δημιουργούνται τα προαναφερόμενα προβλήματα και απειλούν προσωπικές περιουσίες και ανθρώπινες
ζωές.
Κ.Α.Ε

Περιγραφή

02.35.6041

Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

02.35.6054.0001

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

02.30.6041

Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

02.30.6054.0001

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

Με βάση τα παραπάνω, η Υπηρεσία εισηγείται την πρόσληψη υπαλλήλων με 2μηνη σύμβαση και καλεί το
Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
1. Ενα (1) χειριστή μηχανήματος φουξ της τεχνικής υπηρεσίας
2. Ένα (1) χειριστή γκρέιντερ της τεχνικής υπηρεσίας
3. Τρεις (3) εργάτες πρασίνου της υπηρεσίας πρασίνου
Η βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας θα εκδοθεί μετά την έγκριση της
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και θα συνοδεύει την παρούσα περαιτέρω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ε.Δ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος ζήτησε τον λόγο και ανέφερε: “εμείς ψηφίζουμε λευκό, γιατί θεωρούμε
ότι γίνεται σκόπιμα για ψηφοθηρικούς λόγους. Οχτάμηνα προτείνουμε θα επιμείνουμε σε αυτό”
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του την από 11-72016 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος -Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου,και τις
διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007και ύστερα από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 7/2016 συνεδρίασης,
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 17 ψήφους υπέρ)
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων, ως κάτωθι:
1. Έναν (01) χειριστή μηχανήματος (φουξ) της τεχνικής υπηρεσίας.
2. Έναν (01) χειριστή Γκρεϊντερ της τεχνικής υπηρεσίας.
3. Τρείς (03) εργάτες πρασίνου της υπηρεσίας πρασίνου.
Β. Ορίζει ότι για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα εφαρμοστεί η διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
Γ. Οι δαπάνες πληρωμής του παραπάνω προς διορισμό προσωπικού θα βαρύνουν τις οικείες πιστώσεις
του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας. Σχετικές πιστώσεις για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
Κ.Α.Ε

Περιγραφή

02.35.6041

Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

02.35.6054.0001

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

02.30.6041

Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

02.30.6054.0001

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων για την πρόσληψη του
παραπάνω προσωπικού δίμηνης σύμβασης.
•

Λευκό ψήφισαν ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία για τους λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 135/2016
...................................................................................................................................................................................
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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