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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος       Απόσπασµα 

   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                    από το πρακτικό της  27 - 8 - 2012 
                            συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 
Αριθµός  Απόφασης : 277/2012 
 
ΘΕΜΑ:  Καθορισµός ειδικοτήτων των πέντε (5) θέσεων Ι.∆.Ο.Χ. οκτώ (8) µηνών, σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας) του ∆ήµου µας, που 
εγκρίθηκαν µε την Κ.Υ.Α. 30360/31-7-12. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Αυγούστου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12364/24 - 8-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 
3852/10. ∆ιαπιστώθηκε 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, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης Γ. 
έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι µε την 28/2012 απόφαση ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου εγκρίθηκε 
η πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόµων (15 Εργατών Καθαρότητας ΥΕ, 2 Οδηγών 
Απορριµµατοφόρων ∆Ε και 1 Χειριστή σαρώθρου), µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3854/07 (Κώδικας 
υπαλλήλων Ο.Τ.Α.), όπως ισχύει, στα τµήµατα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και Κίνησης & 
Συντήρησης Οχηµάτων (ανταποδοτικές υπηρεσίες) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 
Πολεοδοµίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, για κάλυψη µέρους των αναγκών τους και το σχετικό 
αίτηµα διαβιβάσθηκε στο ΥΠ.ΕΣ., µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(10197/10-2-2012 έγγραφο Α.∆.Μ.Θ.). 

Αρχικά, µε το µε Α.Π. 23860/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µας ανακοινώθηκε ότι, 
µε τη µε Α.Π. 23672/13-6-2012 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, εγκρίθηκε για το ∆ήµο µας η 
απασχόληση δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. οκτώ (8) µηνών, σε υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, ο καθορισµός των ειδικοτήτων του προσωπικού αυτού έγινε από το 
δηµοτικό συµβούλιο (219/12 Α.∆.Σ.), όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν (ανακοίνωση, υποδοχή 
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αιτήσεων, έκδοση αποτελεσµάτων κ.λπ.) και ήδη τα άτοµα αυτά απασχολούνται από 20-8-2012 στις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες του ∆ήµου µας. 

Με το µε Α.Π. 30380/02-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µας ανακοινώθηκε ότι, 
µε τη µε Α.Π. 30360/31-7-2012 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, εγκρίθηκε για το ∆ήµο µας 
η απασχόληση (επιπλέον) πέντε (5) ατόµων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. οκτώ (8) µηνών, σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και ότι ο καθορισµός των ειδικοτήτων του 
προσωπικού αυτού θα γίνει, κατά την πάγια διαδικασία, από το δηµοτικό συµβούλιο, σε 
αντιστοιχία µε το υποβληθέν αίτηµά µας, για τον προγραµµατισµό του τρέχοντος έτους. 

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του 
Ν. 2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η δαπάνη µισθοδοσίας του θα καλυφθεί 
βαρύνοντας τους Κ.Α. 20.6041.01 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνου» & ΚΑ 
20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου χρόνου» του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2012, όπου έχουν προβλεφθεί οι επαρκείς πιστώσεις.  

Θα πρέπει λοιπόν το ∆.Σ. να καθορίσει, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις ειδικότητες του 
προσωπικού των πέντε αυτών επιπλέον (5) θέσεων που θα προσληφθεί, σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα, στις υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου µας, µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. οκτώ 
(8) µηνών, ως εξής :  

� 5  ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 28/2012 απόφαση ∆.Σ. το µε Α.Π. 30380/02-8-
2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 2190/94 
                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 18  υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος) 4 κατά (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας, επειδή πρόκειται για προσωπικό µε σχέση Ιδιωτικού ∆ικαίου και 
µε τις συµβάσεις πρόσληψης των οποίων διαφωνούν κατά πάγιο τρόπο).    
 
Α)   Καθορίζει, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις ειδικότητες του προσωπικού των 

πέντε αυτών επιπλέον (5) θέσεων που θα προσληφθεί, σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα, στις υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου µας, µε σύµβαση εργασίας 
Ι.∆.Ο.Χ. οκτώ (8) µηνών, ως εξής :  

• 5  ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 

Η δαπάνη µισθοδοσίας του θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 20.6041.01 «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού ορισµένου χρόνου» & ΚΑ 20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισµένου 
χρόνου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012, όπου έχουν προβλεφθεί οι επαρκείς 
πιστώσεις. 
 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 277/2012 

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

     Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    



[3] 
 

                                                                     Αµπελόκηποι 29 - 8 -2012                                           
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                       Ακτσελής Γεώργιος 
                                                                       


