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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  64/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ∆ΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 

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) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

       ΑΠΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

αν και κλήθηκε νόµιµα 

 Χατζόγλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε 

νόµιµα.  

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόµιµα: 1.Άρνισσας κ. Κυριάκος 

Χατζηγεωργούδης, 2.Περαίας κ. Θεµιστοκλής Καρυδόπουλος.  

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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών την από 24/12/2014 εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

 «Σύµφωνα µε τις διατάξεις της  παρ. 1  του άρθρου 206 του ν. 3584/07 ,  

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση 
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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. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180 Α'). 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 Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες 
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. 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 παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και 
ισχύει. 

Επίσης σύµφωνα µε  τις διατάξεις της παρ.  20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012  
(ΦΕΚ 54/14.03.2012 τεύχος Α’) , όπως συµπληρώθηκαν µε τις όµοιες  της παρ. 22 
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012  (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), για την πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006 
(Α’ 280).   

Παράλληλα  µετά από  σχετική ανακοίνωση  στην ιστοσελίδα  της Κ.Ε.∆.Ε., 
προχωρήσαµε στην υποβολή αιτήµατος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
Πρόγραµµα θέσεων εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα  το οποίο στην συνέχεια 
επικαιροποιήθηκε κατόπιν του αριθµ.4.25898/οικ.6.4159/5-9-2014 έγγραφο του 
το Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  ζητώντας την  
έγκριση µεταξύ των άλλων χειριστές µηχανηµάτων έργων, οι οποίες ως σήµερα 
δεν έχουν υλοποιηθεί. 

∆εδοµένου ότι βρισκόµαστε ακόµη στην περίοδο του χειµώνα, και λόγω 
του ότι στην επικράτεια του ∆ήµου υπάρχει ορεινό οδικό δίκτυο το οποίο πρέπει 
να διατηρείται καθαρό και προσβάσιµο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της 
περιοχής για την αποφυγή ατυχηµάτων και εν γένει ταλαιπωρίας, κρίνεται 
απολύτως αναγκαία η πρόσληψη δύο (2) ∆Ε χειριστών µηχανηµάτων έργου εκ 
των οποίων ο ένας (1) χειριστής διαµορφωτή γαιών (Γκρέιντερ),  µε δίµηνη 
σύµβαση για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. 

Η δαπάνη των αποδοχών των δύο (2) ατόµων στην υπηρεσία τεχνικών 
έργων για δίµηνη χρονική διάρκεια, θα βαρύνει τον ΚΑ 30/6041.001 
(28.000,00€) για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 30/6054.001 (7.800,00€) για 
εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες και 
εγγεγραµµένες στον Προϋπολογισµό οικ. έτους  2015 σύµφωνα µε την αριθµ. 
4485/20-2-2015 βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

� την εισήγηση της Υπηρεσίας  και τις έκτακτες κατεπείγουσες  ανάγκες, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή,  

� το άρθρο 206 του Ν. 3584/07,  
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� την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,  

� τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως 

συµπληρώθηκαν µε τις όµοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012,    

� την εξασφαλισµένη πίστωση στον προϋπολογισµό  έτους 2015 του ∆ήµου και  

την  αριθ. 4485/20-2-2015 βεβαίωση της Οικονοµικής υπηρεσίας.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών, µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας τεχνικών έργων του ∆ήµου, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό µέρος, και συγκεκριµένα: 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

∆.Ε. Χειριστές µηχανηµάτων 

έργου εκ των οποίων ο ένας (1) 

χειριστής διαµορφωτής γαιών 

(Γκρέιντερ) 

2 ∆ύο -2- µήνες 

 

Η δαπάνη των αποδοχών των δύο (2) ατόµων στην υπηρεσία τεχνικών έργων 

για δίµηνη χρονική διάρκεια, θα βαρύνει τον ΚΑ 30/6041.001 (28.000,00€) για τακτικές 

αποδοχές και τον ΚΑ 30/6054.001 (7.800,00€) για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι 

ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες και εγγεγραµµένες στον Προϋπολογισµό 

οικ. έτους  2015. 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για τις περαιτέρω ενέργειες 

σύµφωνα µε το νόµο. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου, ∆ιονύσιος Μάρκου, Γεώργιος Κούκος, Γεώργιος 

Παρθενόπουλος, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Χρήστος 

Πισλίνας, Βασίλειος ∆ηµητριάδης και Μιχαήλ Φουνταλής, µειοψηφούν µε την 

παραπάνω απόφαση.    

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟΙΙΩΡΠ-ΔΞ8



 5 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 64/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5/3/2015 

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, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ. 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

   Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γραφείο Προσωπικού 

- Τµήµα Προγραµµατισµού κα Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας κ. Γ.  Σαµαρέντση  

- Προϊσταµένη ∆/νσης Προγραµµατισµού κα Ε. Ουρούµη 

- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα 
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