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

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                        Από το πρακτικό της  27-08-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 203/2018       
 
Θέµα : «Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) Εργατών κήπων ΥΕ και δύο (2) 

Χειριστών µηχανηµάτων έργων, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Αυγούστου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 17368/23-08-2018 
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(20) και απόντες δέκα τρείς (13) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Μανωλόπουλος Βασίλης 3 Σουσλόγλου Νικόλαος 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
5 Κατζικάς Γεώργιος 5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
7 Κεσόγλου Παύλος 7 Αθανασιάδης Ιωάννης 
8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 8 Καζαντζίδης Γεώργιος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Αβραµίδης Μωυσής 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
11 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 11 Λαδάς Παράσχος 
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12 Μαυρίδου Αναστασία 
13 Γρούγιος Ηλίας 13 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Λαΐνάκου Αφροδίτη 17  
18 Γκαλέτσης Αθανάσιος 18  
19 Νοτάκης Ιωάννης 19  
20 Σµήλιος Ηλίας 20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  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. 5 
του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. 
Κυρίζογλου Λάζαρος. 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία παρέστη και η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη των 
µελών ότι :  

Οι διατάξεις του άρθρου 206 (Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες 
ανάγκες Ο.Τ.Α.» του Ν. 3584/07 (Κώδικας Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) ορίζουν ότι : «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 δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 
(Α΄ 180). 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 παρ. 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.» 

Επειδή : 
-  το φετινό καλοκαίρι ανέδειξε, µε τον χείριστο τρόπο, την ανάγκη να προβούµε µε όλα 

τα µέσα σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την αποφυγή εκδήλωσης  πυρκαγιών, 
-  εκτελούµε κάθε χρόνο, τόσο µε το εργατοτεχνικό µας προσωπικό, όσο και µε 

διαδικασίες ανάθεσης σε ανάδοχο, µέρος του συνόλου των εργασιών της κλάδευσης 
των δένδρων, τις εργασίες κλάδευσης, έτσι ώστε τα δένδρα να µην εφάπτονται σε 
οικίες, 

- εκτελούµε κάθε χρόνο, µε διαδικασίες ανάθεσης σε ανάδοχο, τις εργασίες κοπής και 
αποµάκρυνσης της αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους δηµοτικούς χώρους, τις 
εργασίες κοπής και αποµάκρυνσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης για 
λόγους πυροπροστασίας και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών, 

-  φροντίζουµε να αποµακρύνουµε τα συγκεντρωµένα φυτικά υπολείµµατα από όλους 
τους χώρους συγκέντρωσής τους, εντός των διοικητικών µας ορίων, και πάλι για 
λόγους αποφυγής εκδηλώσεων πυρκαγιών και όχι µόνο,  

- επιχειρούµε να εντοπίσουµε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας, τους ιδιοκτήτες των 
«παρατηµένων» οικοπέδων, και να τους ενηµερώσουµε εγγράφως για τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του ν.3852/2010 (άρθρο 
94 & 95) και ν.3463/2006 (άρθρο 75), το µε Α.Π. 5843/Φ.702.15/2017 έγγραφο της Π.Υ. 
Θεσσαλονίκης και το µε Α.Π. 2530/3-4-2017 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας, 

- µετά τα δραµατικά γεγονότα που βίωσε η χώρα µας (Αττική), έχουµε γίνει σε 
καθηµερινή βάση αποδέκτες αλλεπάλληλων αιτηµάτων και καταγγελιών, για κοπή και 
αποµάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης σε γειτνιάζοντα ελεύθερα ιδιωτικά 
οικόπεδα, 

- αν και οι ιδιοκτήτες των παραπάνω οικοπέδων, σε πολλές περιπτώσεις δεν 
εντοπίζονται ή δεν παραλαµβάνουν το σχετικό έγγραφο, ή ακόµη και δεν 
συµµορφώνονται, εµείς υποχρεούµαστε να προβούµε στην κοπή και αποµάκρυνση 
της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και στον καθαρισµό αυτών,  
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-  είναι δεδοµένο το γεγονός ότι οι πολλαπλές ασυνήθιστα έντονες κατά τους µήνες 
Ιούνιο, Ιούλιο και µέχρι τις αρχές Αυγούστου 2018 βροχοπτώσεις έχουν επιτείνει 
έντονα το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της αυτοφυούς βλάστησης. Επειδή 
δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη των ανωτέρω εξαιρετικά έντονων και µεγάλης διάρκειας 
καιρικών φαινοµένων, εξαιτίας των οποίων προέκυψε κατά το 2018 ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη της αυτοφυούς βλάστησης, δεν ήταν δυνατή κατά συνέπεια η προµέτρηση 
της επιφάνειας των προαναφερόµενων εκτάσεων, ώστε να συµπεριληφθούν στον 
προϋπολογισµό της µε αριθµό 79/2017 µελέτης µε τίτλο «Αποµάκρυνση της 
ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του ∆ήµου», και εποµένως 
στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, 

- στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου µας προβλέπονται 
σήµερα ένδεκα (11) οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού ΥΕ Εργατών κήπων, από 
τις οποίες είναι καλυµµένες (υπηρετούν δηλαδή) µόνο τρεις (3), µε τους δύο (2) εξ΄ 
αυτών να είναι ΑµΕΑ, µε υψηλά ποσοστά αναπηρίας (67% & 70%), λόγω ανίατων 
ασθενειών και µεγάλων κινητικών προβληµάτων, ενώ ο τρίτος (1) λόγω προσπαθειών 
απεξάρτησης, απουσιάζει συχνά και µε αναρρωτικές άδειες, 

- στο Ο.Ε.Υ. επίσης προβλέπονται σήµερα (8) οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού 
∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργων, από τις οποίες είναι καλυµµένες (υπηρετούν 
δηλαδή) δύο (2), µε τον έναν (1) να παρουσιάζει σοβαρό πρόβληµα υγείας, τα οποίο 
δεν του επιτρέπει να καταπονείται υπερβολικά, ενώ υπηρετούν και δύο (2) σε 
εκτέλεση δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών µέτρων, εκ των οποίων ένας (1) 
χειριστής σαρώθρου που δεν έχει άδεια χειρισµού για άλλα µηχανήµατα, και ένας (1) 
χειριστής εκσκαφέων - φορτωτών που απουσιάζει µε αναρρωτική άδεια (ίσως 
µακροχρονίως), λόγω ρήξης χιαστού, µε πιθανότητα να υποβληθεί σε χειρουργική 
επέµβαση αρθροσκόπησης.  

- το ανωτέρω εργατοτεχνικό προσωπικό καλύπτει µετά βίας και δυσκολίας µόνο τις 
τρέχουσες ανάγκες µας. 

- η προαναφερόµενη έλλειψη του εργατοτεχνικού προσωπικού, σε συνδυασµό µε την 
υπάρχουσα αναστολή προσλήψεων - διορισµών, κάνει αδύνατη την πρόσληψή του 
µε άλλον τρόπο, 

είναι άµεση και επιτακτική η ανάγκη της πρόσληψης δέκα (10) Εργατών κήπων ΥΕ και 
δύο (2) Χειριστών µηχανηµάτων έργων [(1 Χειριστή εκσκαφέα - φορτωτή & ανυψωτικού 
καλαθοφόρου και 1 Χειριστή µικρού φορτωτή (∆ιαβολάκι)], για χρονικό διάστηµα δύο (2) 
µηνών, για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της κοπής των 
χόρτων, της αποµάκρυνσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και του 
καθαρισµού ελεύθερων εκτάσεων, αλλά και ελεύθερων ιδιωτικών οικοπέδων, έτσι ώστε 
να αποφευχθεί η περίπτωση πυρκαγιάς, που είναι δυνατόν να απειλήσει µε καταστροφή 
την περιοχή των διακοσίων (200) στρεµµάτων των εργατικών κατοικιών, του πρώην 
στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», όπου κυριαρχούν αιωνόβια πεύκα, καθώς και των 
παρακείµενων ενεργών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου και της υπηρεσίας 
καθαριότητας του ∆ήµου µας, όπου στεγάζεται το σύνολο του στόλου των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων µας (απορριµµατοφόρα, φορτηγά, γερανοί, µηχανήµατα έργου, επιβατηγά 
αυτοκίνητα κ.λ.π), όπου σηµειωτέον υπάρχει και δεξαµενή καυσίµων.  

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού είναι αυτά που αναφέρονται στο 
Π.∆. 50/01 (Προσοντολόγιο), όπως έχει τροποποιηθεί - συµπληρωθεί και ισχύει. 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί βαρύνοντας τους αντίστοιχους 
σχετικούς Κ.Α. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.  

 
Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, για όλους τους 
προµνηµονευµένους λόγους. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 
 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Με επιφύλαξη ο κ. Σµήλιος Ηλίας) 

Α)  Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) Εργατών κήπων ΥΕ και δύο (2) Χειριστών 
µηχανηµάτων έργων [(1 Χειριστή εκσκαφέα - φορτωτή & ανυψωτικού καλαθοφόρου 
και 1 Χειριστή µικρού φορτωτή (∆ιαβολάκι)], για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, 
για την αντιµετώπιση των αναφερόµενων στο εισηγητικό µέρος κατεπειγουσών 
πρόσκαιρων αναγκών. 

  Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 203/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
        Ο Πρόεδρος                                     Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  28 - 08 - 2018 
 
    Η Ειδική Γραµµατέας                                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
 
 
 
 
 
 


