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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                      Από το πρακτικό της  28-01-2019  
                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 

Αριθµός Απόφασης: 26 / 2019       
 
ΘΕΜΑ:  Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών των 
υπηρεσιών µας, έτους 2019. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1595/24-01-2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11 Λαδάς Παράσχος 
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Σουσλόγλου Νικόλαος 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Νοτάκης Ιωάννης 20  
21 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 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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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, και οι 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αντίστοιχα κ.κ. Κόπτη 
Ελένη, η οποία ήταν παρούσα και Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα 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 των άρθρων 95 παρ. 5 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) και 67 παρ. 6 του ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την 
συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα 
αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτο . 

Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου και του 4ου 
έναντι του 2ου τακτικού θέµατος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 13ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Από τις ρυθµίσεις του νόµου 4057/12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 ….» 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του µε Α.Π. οικ. 3955/21.01.2019 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (µας διαβιβάσθηκε µε το µε Α.Π. 3487/22-01-
2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης), για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 205 παρ. 1 του ν. 3584/2007 
και άρθρο 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν), για το έτος 2019, απαιτείται, µεταξύ άλλων 
και απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), µε την οποία θα 
περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου 
είδους προσωπικού, κατά αριθµό, βαθµίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και µε ακριβή 
αναφορά στη διάρκεια των συµβάσεων µε τις οποίες θα απασχοληθούν οι 
προσληπτέοι. 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός για τις ανωτέρω κατηγορίες 
προσωπικού και το σχετικό αίτηµα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται σε αυτό (το έγγραφο) . 
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Με βάση τα ανωτέρω, και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών για το 
έτος 2019, η υπηρεσία µας επιθυµεί την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη 
αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, ως εξής :  

� 1 Μεταφραστή - ∆ιερµηνέα ΠΕ  
για το Αυτοτελές Τµήµα Ανάπτυξης - Προγραµµατισµού - Οργάνωσης & Πληροφορικής  

� 1 Κτηνίατρο ΠΕ  
για το Τµήµα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού  

� 1 Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 
για τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

� 1 Βιβλιοθηκονόµο ΤΕ   
για το τµήµα Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού 

� 2 Εργάτες - Φύλακες ΥΕ 
για το τµήµα Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού Προστασίας-Παιδείας - Αθλητισµού - 
Πολιτισµού 

� 10 Εργάτες -τριες  καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ 
για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτηρίων - 
εγκαταστάσεων και 

� 10 Εργάτες κήπων ΥΕ 
Για τις ανάγκες του τµήµατος Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 
Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας [ΦΕΚ 380/10.02.2017 τ. Β΄ & 715/08.03.2017 τ. Β΄ 
(∆ιόρθωση σφάλµατος)] και ειδικότερα στο άρθρο 21, προβλέπονται εκατόν δέκα (110) 
θέσεις προσωπικού πλήρους ή µερικής απασχόλησης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών - 
περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων αναγκών, καθώς και για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Επίσης, για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσληφθησόµενου 
προσωπικού, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οι σχετικές πιστώσεις για 
το έτος 2019, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισµό του 
επόµενου έτους, εφόσον οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31-12-2019. 

Στον ∆ήµο µας και πιο συγκεκριµένα στο Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, 
Προγραµµατισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Ανάπτυξης - 
Προγραµµατισµού - Οργάνωσης & Πληροφορικής υπάρχει µεγάλη ανάγκη κάλυψης µίας (1) 
θέσης ΠΕ Μεταφραστή -∆ιερµηνέα (κυρίως στην Αγγλική Γλώσσα), αφού δεν υπηρετεί 
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, και µία από τις κύριες ενασχολήσεις του συγκεκριµένου 
γραφείου είναι η λειτουργία και διεκπεραίωση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, κυρίως στην 
αγγλική γλώσσα. Ό,τι αφορά λοιπόν αυτά (τα ευρωπαϊκά προγράµµατα), δηλαδή η 
τεκµηρίωση του ενδιαφέροντος, οι υποβολές των προτάσεων, οι οδηγοί διαχείρισης και η 
διαχείριση αυτών, οι συµβάσεις και τα νοµικά έγγραφα, η επικοινωνία, η αλληλογραφία κ.α., 
πραγµατοποιείται κυρίως στην Αγγλική γλώσσα, µε µεγάλη δυσκολία από το υπάρχον 
προσωπικό που ναι µεν γνωρίζει την Αγγλική, αλλά όχι στο απαιτούµενο υψηλό επίπεδο 
ορολογιών κ.λπ., για την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων αναγκών.  

Οι ανάγκες για την πρόσληψη ενός (1) Κτηνίατρου ΠΕ είναι άµεσες και επιτακτικές, αφού 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 75,  περίπτ. Ιγ10 του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 
περ. 28 της παρ. 2 του Ν. 3852/10), η µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα αποτελεί αρµοδιότητα 
των ∆ήµων. Στον ∆ήµο µας δεν απασχολείται κάποιος υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας, 
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γεγονός που καθιστά δύσκολο τον ορθό σχεδιασµό και την επιτυχή παρακολούθηση του 
προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.  

Η ανάγκη για την πρόσληψη ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ είναι άµεσες, για την ενίσχυση 
της τεχνικής επάρκειας του ∆ήµου µας στην εκτέλεση / υλοποίηση των παρακάτω 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, στις οποίες συµµετέχουµε, ως ∆ήµος  : 
- «Αναβάθµιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών ∆αβάκη - Παπαφλέσσα - Γευγελή 

και Ν. Πλαστήρα», µε κωδικό ΟΠΣ 5016598 
- «∆ηµιουργία χώρου πρασίνου µεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α», µε 

κωδικό ΟΠΣ 5028175 
- «Ενεργειακή αναβάθµιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων», µε κωδικό ΟΠΣ 

5030140 
- «Ενεργειακή αναβάθµιση στο 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων», µε κωδικό ΟΠΣ 

5030141 

Οι ανάγκες για στελέχωση των ∆ηµοτικών µας βιβλιοθηκών είναι επίσης πάρα πολύ µεγάλες, 
αφού στον ∆ήµο µας υπάρχουν συνολικά τέσσερις (4) βιβλιοθήκες (1 ενηλίκων και 3 
παιδικές), οι οποίες λειτουργούν καθηµερινά κατά τις ώρες από 08.00 έως 20.00 και το 
Σάββατο από 08.00 έως 14.00. Εάν λάβουµε υπόψη ότι στον ∆ήµο µας υπηρετούν πέντε (5) 
υπάλληλοι κλάδου Βιβλιοθηκονοµίας, εκ των οποίων η µία (1) είναι προϊσταµένη του 
αντίστοιχου τµήµατος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στα 
ωράρια λειτουργίας, µε συνέπεια η µία (1) παιδική βιβλιοθήκη να µην λειτουργεί. 
 Ήδη στα πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ 
& ΤΕ, για το 2016, έχουµε ζητήσει έναν (1) µόνιµο υπάλληλο κλάδου Βιβλιοθηκονοµίας, αλλά 
όπως φαίνεται µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει καµία σχετική διαδικασία, και το 
πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπισθεί µόνο µε την πρόσληψη Ι.∆.Ο.Χ. προσωπικού. 

Όσον αφορά και τις ανάγκες για στελέχωση των ∆ηµοτικών αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων µε φυλακτικό προσωπικό και αυτές είναι αυξηµένες και σοβαρές, αφού στα 
Γραφεία Αθλητισµού και Πολιτισµού υπηρετούν µόλις τρεις (3) Φύλακες. Οι δηµοτικές 
κλειστές και ανοιχτές εγκαταστάσεις, που διαχειρίζεται η αντίστοιχη ∆ιεύθυνση και για τις 
οποίες επιβάλλεται - απαιτείται φύλαξη για την εύρυθµη και νόµιµη λειτουργία τους, είναι  
πάνω από 10. Αυτές λειτουργούν σύµφωνα µε τις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών 
αθλητικών και πολιτιστικών σωµατείων πάντα καθηµερινές απόγευµα, Σάββατο και Κυριακή. 
Το προσωπικό πρέπει να εργάζεται βάρδιες για να καλύψει το εύρος του ωραρίου. Σήµερα 
λειτουργούν ελεύθερα, χωρίς φύλαξη, µε ότι αυτό συνεπάγεται (καταστροφές βανδαλισµούς 
κ.λπ.). Σηµειωτέον ότι οι προσπάθειές µας για την κάλυψη έστω µίας (1) µόνιµης αντίστοιχης 
θέσης, µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, δεν ευοδώθηκε, αφού δεν υπήρξε το 
αντίστοιχο ενδιαφέρον από υποψηφίους υπαλλήλους άλλων φορέων.  

Στον ∆ήµο µας, υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό καθαριστριών εσωτερικών χώρων, µόνο 
δύο (2) υπάλληλοι, ενώ στον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται δώδεκα (12) συνολικά θέσεις και οι χώροι 
που χρήζουν καθαριότητας είναι δώδεκα (12). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι 
αδύνατον αυτό το υπάρχον προσωπικό να ανταποκριθεί στις δυσανάλογες υπηρεσιακές 
ανάγκες και επιβάλλεται η πρόσληψη του αιτούµενου προσωπικού, για την κάλυψη των 
συγκεκριµένων αναγκών. Μέχρι τώρα και λόγω της υπάρχουσας αναστολής προσλήψεων 
και διορισµών, η αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας εσωτερικών χώρων γίνεται 
κυρίως µε την απασχόληση ωφελούµενων προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αλλά 
και µε αναθέσεις σε εξωτερικά συνεργεία, µε όχι και τόσο ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Οι ανάγκες για την πρόσληψη των δέκα (10) Εργατών κήπων ΥΕ είναι ιδιαίτερα αυξηµένες, 
σοβαρές και επιτακτικές, αφού σήµερα στο τµήµα Πρασίνου, από τις δεκατρείς (13) 
προβλεπόµενες οργανικές µόνιµες θέσεις ∆ενδροανθοκηπουρών, είναι καλυµµένες οι εννέα 
(9), µε τη µία να κενώνεται τον αµέσως επόµενο µήνα λόγω συνταξιοδότησης, και από τις 
οκτώ (8) όµοιες Εργατών κήπων, είναι καλυµµένες οι δύο (2), µε τη µία να κατέχει 
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υπάλληλος ΑµΕΑ (ποσοστού αναπηρίας άνω του 67%, πάσχοντας από χρόνια και σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, µε συνέπεια τη λήψη πολυήµερων αναρρωτικών αδειών).  
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η κάλυψη των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ανέρχεται 
περίπου στο 50%, που σε συνδυασµό µε τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες του τµήµατος 
Πρασίνου για τη συντήρηση, επέκταση, προστασία κα ανάδειξη των χώρων πρασίνου και 
του φυτικού κεφαλαίου, που είναι πολλαπλές, σοβαρές και επιτακτικές, αφού µεταξύ άλλων 
σχετίζονται και µε τα θέµατα ποιότητας ζωής, δηµόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας, και 
αναµένεται τους επερχόµενους µήνες, της άνοιξης και του καλοκαιριού να είναι ιδιαίτερα 
αυξηµένες, είναι ένα γεγονός που καθιστά απαραίτητη την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού, το οποίο θα πλαισιώσει το ανωτέρω µόνιµο υπηρετούν, έτσι ώστε το τµήµα να 
ανταπεξέλθει στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και να ανταποκριθεί στα καθηµερινά 
τρέχοντα καθήκοντα και υποχρεώσεις του. Μόνο έτσι θα είναι εφικτή η απαραίτητη τακτική 
συντήρηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, των δενδροστοιχιών, των πάρκων, των 
πλατειών, των νησίδων, των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτηµάτων, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και των χώρων αναψυχής, µε σκοπό τη βιωσιµότητα του φυτικού κεφαλαίου, 
την ορθολογική διαχείριση του πρασίνου, τη λειτουργικότητα των χώρων και την ασφάλεια 
των πολιτών (αποφυγή κινδύνων, όπως η πτώση δένδρων, η εκδήλωση πυρκαγιών, η 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, η αύξηση του πληθυσµού τρωκτικών, επιβλαβών 
εντόµων και ερπετών, τροχαία ατυχήµατα που συνδέονται µε την άναρχη παρουσία 
βλάστησης σε οδούς, νησίδες κλπ, τραυµατισµοί παιδιών και ενηλίκων κ.α.) 

Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον 
προαναφερθέντα προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου, µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη των 
προαναφερθέντων αναγκών για το έτος 2019. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
υπέρ 21 - λευκό 1 (κ. Σµήλιος) 

Α)  Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ (8) µηνών, για 
την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, έτους 2019, ως εξής :  

� 1 Μεταφραστή - ∆ιερµηνέα ΠΕ  
 για το Αυτοτελές Τµήµα Ανάπτυξης - Προγραµµατισµού - Οργάνωσης & 

Πληροφορικής  

� 1 Κτηνίατρο ΠΕ  
 για το Τµήµα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού  

� 1 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 
 για τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος  

� 1 Βιβλιοθηκονόµο ΤΕ   
 για το τµήµα Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού 

� 2 Εργάτες - Φύλακες ΥΕ 
 για το τµήµα Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισµού - Πολιτισµού 

� 10 Εργάτες -τριες  καθαριότητας εσωτερικών χώρων ΥΕ 
 για τις ανάγκες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων των δηµοτικών κτηρίων - 

εγκαταστάσεων και 
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� 10 Εργάτες κήπων ΥΕ 
 Για τις ανάγκες του τµήµατος Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Πολεοδοµίας - Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

 

Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 26 / 2019. 

 

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

 
         Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

         Αµπελόκηποι  29 - 01 - 2019 

 

 

   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                            Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

 


