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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  155/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.931/19.5.2016 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη συζήτηση του 17ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι Πρόεδροι 

των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ∆ήµου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 11.5.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία 

έχει ως εξής: 

«Σχετικά:  

1. Το µε αριθµ Πρωτ. 9893/15-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας 

2. Το από 28-4-2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Έδεσσας 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 10 του Νόµου3584/2007 

ορίζονται τα εξής: 

«1.  Με τον Οργανισµό Εσωτερικής; Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 

Υπηρεσιών σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία, οι 
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αρµοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, 

ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη 

θέσεων προϊσταµένων και κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την 

ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων. 

2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου ψηφίζονται οι 

Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και Συνδέσµων ∆ήµων και ∆ήµων 

και Κοινοτήτων αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Ο.Τ.Α. γίνεται µετά από εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και µε την προϋπόθεση ότι 

για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο µέσος όρος των τακτικών 

εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η 

ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων νέων 

θέσεων πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 

5. Τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται µε την 

ανωτέρω διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισµών κατά το τελευταίο 

εξάµηνο της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, µε εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή 

µεταβίβασης νέων αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση µε τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση». 

Με την αριθµ. 299/2011 απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 

Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Έδεσσας, ο οποίος 

αφού εγκρίθηκε µε την αριθµ, 12130/27-10-2011 απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 2490/Β’/4-

11-2011 ΦΕΚ. 

Σε εφαρµογή της παρ. 1α του άρθρου 23 του Ν. 4024/2011 εκδόθηκε η αριθµ. 

25573/8-11-2011 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση 

κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού του ∆ήµου η οποία δηµοσιεύτηκε στο 

αριθµ. 207/Β’/9-2-2012 ΦΕΚ, ενώ µε την αριθµ. 4915/7-2-2013 (ΦΕΚ 438/Β’/25-2-2013) ΚΥΑ 

των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, καταργήθηκαν 59 κενές οργανικές θέσεις, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία 

και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους ΟΕΥ των πρώην ∆ήµων Έδεσσας 

και Βεγορίτιδας και διατηρήθηκαν κατόπιν ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολόγησης 40 

κενές. 
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Λόγω του ότι στον ΟΕΥ του ∆ήµου µας δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις των 

κλάδων ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό 

έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας, κρίνεται 

αναγκαίο να προβεί ο ∆ήµος σε τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

προκειµένου να προβλεφθεί µία κενή θέση Κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η 

οποία θα πληρωθεί µε τις διατάξεις του Νόµου 2643/1998. 

 Η εν λόγω θέση υπήρχε στις εγκεκριµένες προς προκήρυξη και πλήρωσή της στο 

τότε Νοµαρχιακό ΚΕΠ το οποίο µε το Νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» ενοποιήθηκε µε τα ΚΕΠ του 

πρώην ∆ήµου Έδεσσας και πρώην ∆ήµου Βεγορίτιδας σε ένα, ενιαίο, ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ. 

Βάσει της αριθµ. 9234/11-5-2016 βεβαίωσης της έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας, Τµήµα Ταµείου το άθροισµα των τακτικών 

εσόδων των δύο τελευταίων ετών του ∆ήµου ανέρχεται σε: 

Έτος 

Άθροισµα των 

τακτικών εσόδων 

∆ήµου Έδεσσας σε  € 

Μέσος Όρος 

Τακτικών Εσόδων των 

δύο τελευταίων ετών 

2014 8.924.184,58 

2015 9.049.291,21 
17.973.475,79 € 

 

Ο βασικός µισθός του καταληκτικού  κλιµακίου  κατηγορίας ΠΕ ανέχεται σε :  

 

Κατηγορία Βασικός µισθός  

καταληκτικού κλιµακίου 

ΠΕ 2.154,00 € 

 

          Το ετήσιο κόστος της υπό σύσταση θέσης υπολογίζεται ως εξής: 

12 µισθοί Χ 2 Χ βασικός µισθός καταληκτικού κλιµακίου ήτοι:   

Κατηγορία Ετήσιο κόστος νέας θέσης 

ΠΕ 12 Χ 2 Χ 2.154,00 € = 51.696,00 € 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι µπορεί να συσταθεί µία νέα θέση (1) του κλάδου ΠΕ 

∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,  δεδοµένου ότι  ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων 

των δύο τελευταίων ετών του ∆ήµου (8.986.737,90 €)  είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο 
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ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου της 

προτεινόµενης νέας θέσης  πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης αυτής επί δύο ήτοι 

(51.696,00 €)  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:  

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την τροποποίηση της  αριθµ. 165/2013 απόφαση του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Έδεσσας (ΦΕΚ 1961/τ.Β’/12-8-2013), ως προς την παρ. 2 του άρθρου 21 

«Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ως εξής:  

Προστίθεται µία (1) νέα θέση κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών οι οποίες 

διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

20 
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 
8 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 12.924,00 €  για το τρέχον έτος 

2016 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.10.6011.001 και 02.10.6051.001  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Έδεσσας. Για τα επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 

ύψους 26.000,00 €  περίπου η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ.  299/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 165/2013 

όµοια».  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου αφού άκουσε τα παραπάνω και έχοντας υπόψη : 

- τις διατάξεις του άρθρου 93 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06)  

- τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3485/07 

- τις αριθµ. 299/2011 και 165/2013 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

- τη µε αριθµ. πρωτ. 9234/11.5.2016 βεβαίωση του Τµήµατος ταµείου  

- την ανάγκη τροποποίησης του ΟΕΥ  

Αποφασίζει οµόφωνα 

    Τροποποιεί την αριθµ. αριθµ. 165/2013 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Έδεσσας (ΦΕΚ 

1961/τ.Β’/12-8-2013), ως προς την παρ. 2 του άρθρου 21 «Οργανικές θέσεις µε σχέση 

εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ως εξής:  

Προστίθεται µία (1) νέα θέση κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών οι οποίες 

διαµορφώνονται ως εξής: 
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Α/Α ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

20 
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 
8 

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 12.924,00 €  για το τρέχον έτος 

2016 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.10.6011.001 και 02.10.6051.001  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Έδεσσας. Για τα επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 

ύψους 26.000,00 €  περίπου, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 

προϋπολογισµούς. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ.  299/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 165/2013 όµοια.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 155/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  25.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού κ. ∆. Μεταξά  

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Γραµ/τέα Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Πέλλας κ. Θ. Κίτκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο προσωπικού κα Ε. ∆ηµητριάδου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα  


