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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο
: 2313-313690

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 07-10-2019
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης : 242 / 2019
ΘΕΜΑ : Καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων του Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
(Ι.∆.Ο.Χ.) προσωπικού, που θα προσληφθεί στον ∆ήµο µας, στο πλαίσιο του
προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Οκτωβρίου, του έτους
2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 19018/03-10-2019 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 οι είκοσι εννιά (29) και απόντες τέσσερις (4).
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Κεσόγλου Παύλος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Γρούγιος Ηλίας
Μανωλόπουλος Βασίλης
Κατζικάς Γεώργιος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Αποστολίδου Μαρία
Σουσλόγλου Νικόλαος
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Καρράς Ευστράτιος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Ζυγανιτίδης Απόστολος
Κουσίδης Γεώργιος
Παπαδήµας Αναστάσιος
Σεµερτζίδου Αγγελική
Φουκίδης Απόστολος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Νοτάκης Ιωάννης
Σµήλιος Ηλίας
Καρασαρλίδου Σοφία
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Μύθυµη Ελένη
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Ράπτου Όλγα
Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία
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Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων
Αµπελοκήπων και Μενεµένης, κ.κ. Χαλκίδης Ιωάννης και Παληκαρίδου Αναστασία, αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψη των
µελών ότι : Από τις ρυθµίσεις των διατάξεων του ν. 4057/12, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, προκύπτει το νέο θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που
υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά
προβλεπόµενα όργανα.
Πιο συγκεκριµένα, οι διατάξεις της παρ. 20 περ. α΄ του άρθρου ένατου του ιδίου ως άνω νόµου,
όπως τροποποιήθηκαν από τις όµοιες του άρθρου 41 του Ν. 4325/15, ορίζουν, µεταξύ άλλων, ότι
: για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α' 28) απαιτείται προηγούµενη έγκριση της
ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), µε τις αναφερόµενες σε αυτό (το άρθρο) εξαιρέσεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση
εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07 ορίζουν ότι : « 1. Οι Ο.Τ.Α.
επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2 - 17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ο
αριθµός των απασχολουµένων καθορίζεται µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας
τους…».
Για τον ∆ήµο µας, µε την 26/2019 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός πρόσληψης του
αναφερόµενου σε αυτή (την απόφαση) Ι∆ΟΧ προσωπικού (είκοσι έξι (26) συνολικά άτοµα
διαφόρων ειδικοτήτων), για το έτος 2019.
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε το µε Α.Π. οικ. 32112/25-04-2019 έγγραφό του, µας ανακοίνωσε ότι
µε τη µε Α.Π. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της 33/06 Π.Υ.Σ. (όπως ισχύει), έχουν εγκριθεί για τον ∆ήµο µας, ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ,
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ο καθορισµός του αριθµού και των ειδικοτήτων αυτών
(των θέσεων) θα γίνει από το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επί τη βάσει του αρχικού αιτήµατος.
Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία µας επιθυµεί την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), των κάτωθι ειδικοτήτων, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8)
µηνών, η οποία (πρόσληψη) θα πρέπει να συντελεστεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα
(12) µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20
ν. 4305/14, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4554/18), δηλαδή έως 23-04-2020,
για την κάλυψη των κάτωθι αναγκών µας :

4 Εργάτες -τριες καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ
για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτηρίων και
εγκαταστάσεων
Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2019, µε βάση όλα τα προαναφερόµενα, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 205 του Ν. 3584/07, να καθορίσει τον αριθµό και τις ειδικότητες
του Ι∆ΟΧ προσωπικού, που θα προσληφθεί στον ∆ήµο µας, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, τις αναλυτικές
τοποθετήσεις των µελών και είδε και τις σχετικές διατάξεις,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 26 Υπέρ &
3 Λευκά (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία)
Α)

Καθορίζει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τον αριθµό και τις ειδικότητες του Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) προσωπικού, που θα προσληφθεί στον ∆ήµο µας,
στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019,
ως ακολούθως :
 Τέσσερις (4) Εργάτες -τριες καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ
για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτηρίων και
εγκαταστάσεων
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα είναι µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8)
µηνών, και θα πρέπει αυτή (η πρόσληψη) να συντελεστεί έως την 23-04-2020 [άρθρο 20
ν. 4305/14, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4554/18, αποκλειστική
προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της
Επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ).
Για τις παραπάνω θέσεις έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον
οικονοµικό έτος και το επόµενο.

Β)

Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242/ 2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 08 - 10 - 2019
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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