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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  81/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 

2015 ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.940/26-3-2015 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α) Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β) Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ) Ριζαρίου κ. Κων/νος ∆ηµητριάδης 

δ) Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης, 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας, αν και κλήθηκε νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου απουσίασε από τη συνεδρίαση, αν και 

κλήθηκε νόµιµα και αναπληρώθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. 

Χρήστο Πέτκο. 

 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 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 26-3-2015 εισήγηση της ∆/νσης 
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Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξη, η 

οποία έχει ως εξής:  

«Σχετικά: 

1. Το µε αριθµ Πρωτ. 7057/25-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

 
Το παραπάνω σχετικό αφορά τον προγραµµατισµό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε 

σύµβαση έργου.  

Σε συνέχεια του ίδιου σχετικού, και πιο συγκεκριµένα του τµήµατος Γ αυτού, που αφορά το 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του 

ν.4257/2014) και µετά από επικοινωνία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, αποτυπώθηκε η άµεση 

και ελάχιστη απαιτούµενη ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία, στοιχειωδώς, 

των υπηρεσιών. Οι ανάγκες αυτές έχουν ως εξής: 

 

1. Υπηρεσία καθαριότητας   

5ΥΕ εργάτες 

2 ∆Ε οδηγοί απορριµµατοφόρων  

2. Τµήµα περιβάλλοντος - Υπηρεσία Νεκροταφείων   

1 ΥΕ εργάτης Νεκροταφείων 

 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για να καλύψει η 

Υπηρεσία Καθαριότητας τις αυξηµένες ανάγκες της, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω του µικρού 

αριθµού των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτή. Οι οξυµµένες ανάγκες δεν είναι δυνατόν να 

αντιµετωπισθούν µε το προσωπικό που υπηρετεί σήµερα στο διευρυµένο ∆ήµο (τακτικό και µε σχέση 

εργασίας Ι.∆. αορίστου χρόνου), δεδοµένου ότι ο αριθµός του προσωπικού αυτού είναι πολύ µικρός 

σε σχέση µε τις ανωτέρω ανάγκες. Άλλωστε µε τη λειτουργία του νέου ∆ήµου Έδεσσας που 

συστήθηκε µε το Ν. 3852/2010 και αποτελείται α) από τον πρώην ∆ήµο Έδεσσας µε εννέα (9) πρώην 

Κοινότητες και β) από τον πρώην ∆ήµο Βεγορίτιδας µε τις πέντε (5) πρώην Κοινότητες,  αυξήθηκαν 

κατά πολύ οι παραπάνω ανάγκες. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την αποκοµιδή 

απορριµµάτων καθώς και τον καθαρισµό και ευπρεπισµό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 

των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

Σύµφωνα µε τη βεβαίωση 8049/26-3-2015 του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι 

δαπάνες θα βαρύνουν τους κωδικούς Κ.Α 20/6041.001 και 20/6054.001 της υπηρεσίας Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισµού. 

Στην υπηρεσία νεκροταφείου απαιτείται η πρόσληψη ενός ατόµου, δεδοµένου ότι στην 

υπηρεσία νεκροταφείων υπηρετεί ένας µόνο υπάλληλος που ανήκει στο τακτικό προσωπικό, οι 

ανάγκες της συγκεκριµένης υπηρεσίας πολύ δύσκολα ικανοποιούνται και επί πλέον υπάρχει 

πρόβληµα λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου είτε για λόγους τακτικής άδειας είτε για 
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λόγους υγείας. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης 1 άτοµου ΥΕ εργάτη νεκροταφείου 8µηνης 

διάρκειας σύµφωνα µε τη βεβαίωση 8049/26-3-2015 της οικονοµικής υπηρεσίας .  

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους κωδικούς 45/6041.001 και 45/6054.001 της Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά µε την υποβολή αιτήµατος για τον προγραµµατισµό του έτους 

2015, διά της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου(ΦΕΚ Β΄2490/4-11-11)  

• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 

• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  

• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  

• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 

• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 

όπως ισχύουν) 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015  

(βεβαίωση αριθ. 8049/26-3-2015 της οικονοµικής υπηρεσίας)  

•  την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ.7057/25.02.2015 

• την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2015, για τις 

κάτωθι κατηγορίες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, ως εξής:  

Προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα   

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, συνολικού αριθµού οχτώ (8) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής,  κατά αριθµό ατόµων, 

ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

α. Καθαριότητα 
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- Πέντε (5) εργάτες καθαριότητας ΥΕ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ  

µηνών το τρέχον έτος.  

- ∆ύο (2) οδηγούς απορριµµατοφόρων ∆Ε για χρονικό διάστηµα 

απασχόλησης οχτώ  µηνών το τρέχον έτος.  

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι για 

να καλύψει η Υπηρεσία Καθαριότητας τις αυξηµένες ανάγκες της, καθ΄όλη τη διάρκεια 

του έτους, λόγω του µικρού αριθµού των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτή. Οι 

οξυµµένες ανάγκες δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν µε το προσωπικό που 

υπηρετεί σήµερα στο διευρυµένο ∆ήµο (τακτικό και µε σχέση εργασίας Ι.∆. αορίστου 

χρόνου), δεδοµένου ότι ο αριθµός του προσωπικού αυτού είναι πολύ µικρός σε σχέση 

µε τις ανωτέρω ανάγκες. Άλλωστε µε τη λειτουργία του νέου ∆ήµου Έδεσσας που 

συστήθηκε µε το Ν. 3852/2010 και αποτελείται α) από τον πρώην ∆ήµο Έδεσσας µε 

εννέα (9) πρώην Κοινότητες και β) από τον πρώην ∆ήµο Βεγορίτιδας µε τις πέντε (5) 

πρώην Κοινότητες,  αυξήθηκαν κατά πολύ οι παραπάνω ανάγκες. Το ανωτέρω 

προσωπικό θα ασχοληθεί µε την αποκοµιδή απορριµµάτων καθώς και τον 

καθαρισµό και ευπρεπισµό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων των 

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

β. Υπηρεσία Νεκροταφείων  

- Έναν (1) εργάτη νεκροταφείων για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ  

µηνών το τρέχον έτος.  

Στην υπηρεσία νεκροταφείου απαιτείται η πρόσληψη ενός ατόµου, δεδοµένου 

ότι στην υπηρεσία νεκροταφείων υπηρετεί ένας µόνο υπάλληλος που ανήκει στο 

τακτικό προσωπικό, οι ανάγκες της συγκεκριµένης υπηρεσίας πολύ δύσκολα 

ικανοποιούνται και επί πλέον υπάρχει πρόβληµα λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας 

του υπαλλήλου είτε για λόγους τακτικής άδειας είτε για λόγους υγείας.  

  

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του 

προϋπολογισµού έτους 2015 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.  

Κ.Α. 20/6041.001 & 20/6054.001 

Κ.Α. 45/6041.001 & 45/6054.001 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωµένη διοίκηση προκειµένου να 

δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων.  
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∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες έπειτα 

από την έγκριση των αρµοδίων οργάνων.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 81/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2/4/2015 

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,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος 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 

- Τµήµα Προγραµµατισµού &  Οργάνωσης κα Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο προσωπικού κα Ε. ∆ηµητριάδου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξη κα Ε. Ουρούµη 
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