
[1] 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος           Απόσπασμα 

   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  από το πρακτικό της  25 - 06 - 2012 

                                συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2313 313689-690 

 

Αριθμός  απόφασης : 213/2012 

 

  ΘΕΜΑ : Πρόσληψη τριών (3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ και ενός (1) διοικητικού υπαλλήλου 

ΔΕ, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του προγράμματος «Παιδί 

και θάλασσα",  για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 

2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8
η
 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 8161/21-6-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο 

των 33 μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος 

Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 

Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, 

Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 

Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου 

Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 

Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης, 

 

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 Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 

κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

 

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν  

παρέστησαν. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ο Αντιδήμαρχος κος 

Καζαντζίδης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 

3584/06 (Κώδικας Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.) : «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποι-

ασδήποτε 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 
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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.» 

 

Ο Δήμος μας μπορεί να μη διαθέτει ακόμη κολυμβητήριο, όμως  κάθε καλοκαίρι διοργανώνει το 

πρόγραμμα  «Παιδί και Θάλασσα», θέλοντας να παρέχει στα  παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν να 

επιπλέουν αρχικά, και στη συνέχεια να κολυμπούν. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά τους 

μήνες ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ και περιλαμβάνει  εκμάθηση κολύμβησης, παιχνίδια 

εξοικείωσης με τη θάλασσα και άλλα ψυχαγωγικά - παιδαγωγικά παιχνίδια. Φέτος συμμετέχουν 

παιδιά γεννημένα από το 2006 μέχρι και το 1999. Η μεταφορά των παιδιών σε παραλίες της 

Χαλκιδικής και στο κολυμβητήριο της Νεάπολης, γίνεται με το δημοτικό λεωφορείο αλλά και 

λεωφορεία ιδιωτών.  

Η εκμάθηση κολύμβησης, γίνεται από ειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής και υπάρχει 

επίσης υποστήριξη από ναυαγοσώστες.  

Κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος (μεταφορά και διαμονή στο χώρο εκμάθησης 

κολύμβησης), θα πρέπει απαραίτητα εκτός των γυμναστών (οι οποίοι δεν επαρκούν) να υπάρχουν 

και συνοδοί για την ασφάλεια των παιδιών. 

Για το νέο πρόγραμμα χρειάζονται συνολικά τρείς (3) συνοδοί λεωφορείων ΥΕ και ένας (1) 

διοικητικός ΔΕ, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και γενικά για την οργάνωση 

του προγράμματος. 

Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει πρόβλημα στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος, όπως προαναφέρεται, είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης τριών 

(3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ και ενός διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 15.6041.01  «Τακτικές 

αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & Κ.Α. 15.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, όπου έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες 

επαρκείς πιστώσεις.  

Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 

Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 

Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 

Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου 

Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου Δέσποινα, 

Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος), κατά 4 (Τσιριγώτης 
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Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας, σύμφωνα με τις πάγιες 

θέσεις τους για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού).  

 

Α) Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) συνοδών λεωφορείων ΥΕ και ενός (1) διοικητικού 

υπαλλήλου ΔΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την  υλοποίηση του 

προγράμματος  «Παιδί και Θάλασσα» (σύμφωνα με την αναλυτική προεκτεθείσα 

εισήγηση).  

 Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 

15.6041.01  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & Κ.Α. 15.6054.01 «Εργοδοτικές 

εισφορές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, όπου 

έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες επαρκείς πιστώσεις.  

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2012 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

        Ο πρόεδρος                                                            Τα Μέλη 

 

 

Ακτσελής Γεώργιος                               

                                                                          Ακριβές  Απόσπασμα  

                                                    

                                                                      Αμπελόκηποι 26 - 6 -2012                                           

 

 Ο Ειδικός Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος   

 

     

     Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
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