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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 23 - 01 - 2017
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 021 / 2017
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό 364/16 απόφασης ∆.Σ.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Ιανουαρίου έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1378/19-01-2017 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών (33) µελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρείς(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Καρράς Ευστράτιος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Κεσόγλου Παύλος
Σουσλόγλου Νικόλαος
Σιδηρόπουλος Σάββας
Μανωλόπουλος Βασίλης
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Γρούγιος Ηλίας
Κατζικάς Γεώργιος
Μεζίκης Βασίλειος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία
Καζαντζίδης Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Αβραµίδης Μωϋσής
Λαδάς Παράσχος
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Ράπτου Ολγα
Νοτάκης Ιωάννης
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Εµεινίδης Αναστάσιος
Λαϊνάκου Αφροδίτη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι :
Με τη µε αριθµό 364/2016 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η πρόσληψη στον ∆ήµο µας οκτώ (8) ατόµων
για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : “Κέντρο Κοινότητας του
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε παράρτηµα ΡΟΜΑ” µε κωδικό 5001675 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, από 01-02-2017, µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, και στη συνέχεια µε ανανεώσεις συµβάσεων για
συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών, δηλαδή έως 31-01-2020, προκειµένου να ολοκληρωθεί
το αντικείµενο της συγκεκριµένης Πράξης στο σύνολό της :
Για το υποέργο 1 : “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε παράρτηµα ΡΟΜΑ” :
- Τρεις (3) θέσεις ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- ∆ύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία (1) θέση ΠΕ Παιδαγωγού
- Μία (1) θέση ∆Ε ∆ιοικητικού
- Μία (1) θέση ∆Ε ∆ιαµεσολαβητή (εν ελλείψει ∆Ε τότε ΥΕ)
Η υπηρεσία µας συνέταξε το απαραίτητο σχέδιο ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2016) για την πρόσληψη,
µεταξύ άλλων και των προαναφερόµενων οκτώ (8) ατόµων και το απέστειλε την 21-12-2016 στο
Α.Σ.Ε.Π. µε το µε Α.Π. 18.888/16 διαβιβαστικό έγγραφο, για τον απαραίτητο κατά νόµο έλεγχο.
Το Α.Σ.Ε.Π. στη συνέχεια µας απέστειλε το µε Α.Π. 369/10-01-2017 έγγραφό του, µε το οποίο
ζητά την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, και τη διόρθωση του αρχικού σχεδίου
ανακοίνωσης, σε συγκεκριµένα σηµεία.
Επειδή, µετά το ανωτέρω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. θα απαιτηθεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από
το αρχικά υπολογισθέν, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του συγκεκριµένου
προσωπικού, και είναι αδύνατον αυτό να προσληφθεί µέχρι την 01-02-2017, όπως αποφασίσθηκε
µε την 364/16 απόφαση ∆.Σ., θα πρέπει να αλλάξει η ηµεροµηνία πρώτης πρόσληψης του
συγκεκριµένου προσωπικού και από 01-02-2017, να γίνει 28-04-2017 (δηλαδή να υπάρχει
δυνατότητα πρόσληψής τους το αργότερο µέχρι 28-04-2017), ούτως ώστε να υπάρξει επαρκής
χρόνος µετά την έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης (δηµοσίευση
προκήρυξης, υποδοχή αιτήσεων, έκδοση αποτελεσµάτων κ.λπ.)
Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να τροποποιήσει την προαναφερόµενη µε αριθµό 364/16 απόφασή του, ως
προς την ηµεροµηνία πρώτης πρόσληψης του συγκεκριµένου προσωπικού, ούτως ώστε τα
συγκεκριµένα προαναφερόµενα άτοµα να απασχοληθούν µε αρµοδιότητες και αντικείµενο
απασχόλησης όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν την απόφαση, µε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, µε τελευταία δυνατή ηµεροµηνία
έναρξης την 28-04-2017 (και όχι την 01-02-2017) και στη συνέχεια µε ανανεώσεις
συµβάσεων για αντίστοιχα συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών [δηλαδή έως 27-04-2020 το
αργότερο (και όχι έως 31-01-2020), εφόσον αυτές συναφθούν την 28-04-2017], προκειµένου
να ολοκληρωθεί το αντικείµενο των Πράξεων στο σύνολό τους.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)

Εγκρίνει την τροποποίηση της µε αριθµό 364/16 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως
προς την ηµεροµηνία πρώτης πρόσληψης του αναφερόµενου σε αυτή συγκεκριµένου
προσωπικού, ούτως ώστε τα συγκεκριµένα άτοµα να απασχοληθούν µε αρµοδιότητες
και αντικείµενο απασχόλησης όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν την απόφαση, µε
συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ένα (1) έτος, µε τελευταία δυνατή
ηµεροµηνία έναρξης την 28-04-2017 (και όχι την 01-02-2017) και στη συνέχεια µε
ανανεώσεις συµβάσεων για αντίστοιχα συνολικό διάστηµα τριών (3) ετών [δηλαδή έως
27-04-2020 το αργότερο (και όχι έως 31-01-2020), εφόσον αυτές συναφθούν την 28-042017], προκειµένου να ολοκληρωθεί το αντικείµενο των Πράξεων στο σύνολό τους.

Β)

Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 021 / 2017
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αµπελόκηποι 24 - 01 - 2017
Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραµµατέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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