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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 
                          

                                  

Πληροφ. : κα Κουκουτέγου Κλ.                                                                            Απόσπασµα  
                                                                          από το πρακτικό της 25 - 01 - 2016 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690          συνεδρίασης του ∆.Σ. 

Αριθµός απόφασης : 024/2016  

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη τριών (3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 826/21-01-2016 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 είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Μανωλόπουλος Βασίλης 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία  3 Σιδηρόπουλος Σάββας 
4 Κατζικάς Γεώργιο 4 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
5 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 5 Λαδάς Ευάγγελος 
6 Αποστολίδου Μαρία 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος  7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
8 Γρούγιος Ηλίας 8 Καρράς Ευστράτιος 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9  
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Εµεινίδης Αναστάσιος  12  
13 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 13  
14 Σουσλόγλου Νικόλαος  14  
15 Κυριλλίδης Γεώργιος  15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Λαϊνάκου Αφροδίτη 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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 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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης.  
∆εν παρέστη καµία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος  έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι : 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06 (Κώδικας Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) : «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. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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. 
2.  …… 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.» 

Οι µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων, των Νηπιαγωγείων και τα παιδιά των δηµοτικών παιδικών 
σταθµών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές, τις 
οποίες µάλιστα διασχίζουν και οι σιδηροδροµικές γραµµές που πρέπει να προσπελασθούν, 
µεταφέρονται µε λεωφορεία, στα οποία είναι απαραίτητη η παρουσία συνοδών, ένας (1) για κάθε 
λεωφορείο. 
Για τη µεταφορά αυτή µισθώνονται δύο (2) λεωφορεία και χρησιµοποιούµε και το µικρό δηµοτικό µας 
λεωφορείο.  Άρα, µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, µε την επάνοδο των παιδιών στα σχολεία, 
χρειάζονται συνολικά τρείς (3) συνοδοί. 

Οι συνοδοί που απασχολήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος ήταν ωφελούµενοι των προγραµµάτων 
κοινωφελούς εργασίας (5µηνα) του Ο.Α.Ε.∆., των οποίων η σύµβαση έχει λήξει και θα πρέπει να 
προγραµµατισθεί η πρόσληψη νέων για το έτος 2016, µε τη συνήθη χρονοβόρο διαδικασία, µέσω της 
έκδοσης απόφασης της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/06 Π.Υ.Σ. (όπως ισχύει), διαδικασία η 
οποία ξεκινά συνήθως τον µήνα Φεβρουάριο. 

Αναµένοντας λοιπόν τη σχετική εγκύκλιο για τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού έτους 
2016, για να προχωρήσουµε στην προβλεπόµενη πρόσληψη του απαραίτητου Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού, για 
τη προαναφερόµενη συνοδεία των µαθητών, και για να καλύψουµε το χρονικό διάστηµα που θα 
µεσολαβήσει µέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, είναι άµεση και επιτακτική η 
ανάγκη της πρόσκαιρης πρόσληψης τουλάχιστον τριών (3) συνοδών σχολικών λεωφορείων ΥΕ, 
προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στη µεταφορά των µαθητών, αφού δεν είναι δυνατό να 
γίνει µε διαφορετικό τρόπο. 

Η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους αντίστοιχους σχετικούς Κ.Α. του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.  

Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06 (Κώδικας 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) συνοδών σχολικών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστηµα 
 δύο (2) µηνών, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στη µεταφορά των µαθητών, αφού 
 δεν είναι δυνατό να γίνει µε διαφορετικό τρόπο. 
 
 2. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 024/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 26 - 01 - 2016 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 

 Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος     
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                       Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 
 


