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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  6 - 10 - 2014 
                                                                                                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 278/2014 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη τριών (3) εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ για χρονικό διάστηµα 

δυο (2) µηνών για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών πρόσκαιρων 
αναγκών.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 6η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13822/2-10-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  
ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Καρράς Ευστράτιος, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου 
Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης 
Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Σµήλιος Ηλίας.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου 
Αναστασία.  

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν  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 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 δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 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 
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συµπληρώθηκε και ισχύει. … 3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν 
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

Στα σχολεία µας γίνονται πολλές διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφές (ιδιαίτερα σε αυτά της 
περιοχής του ∆ενδροποτάµου) και ο δήµος µας πρέπει να αποκαθιστά τις φθορές που 
προκαλούνται, για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε την τελευταία περίπτωση των 3ου Γυµνασίου - 2ου Λυκείου Μενεµένης, 
όπου µετά από βανδαλισµό των χώρων του συγκροτήµατος, άγνωστοι έσπασαν παράθυρα 
του συγκροτήµατος, τα υαλότουβλα του γυµναστηρίου, προξένησαν φθορές στην κεντρικές 
πόρτες του γυµνασίου και του γυµναστηρίου και αφαίρεσαν σήτες και κάγκελα από παράθυρα 
του γραφείυο των καθηγητών.  
Η υπηρεσία µας θα πρέπει να προχωρήσει στην αποκατάσταση όλων των ζηµιών που 
προκλήθηκαν και θα απαιτηθεί προσωπικό, επειδή το υπάρχον, εξαιτίας των συνεχών 
αποχωρήσεων - συνταξιοδοτήσεων και της µη πρόσληψης νέου, δεν επαρκεί.  

Προκειµένου λοιπόν να προχωρήσουµε στην αποκατάσταση των καταστροφών και 
των φθορών, που προκλήθηκαν από τις διαρρήξεις σε σχολικά συγκροτήµατα και για 
να µην υπάρξει µεγαλύτερο πρόβληµα στη λειτουργία τους, είναι άµεση και επιτακτική 
η ανάγκη πρόσληψης τριών (3) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, 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 2014, όπου προβλέφθηκαν 
οι ανάλογες επαρκείς πιστώσεις.  

Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του  ∆ηµάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/07    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Οµόφωνα 

 Α) Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ, για χρονικό 
διάστηµα δύο (2) µηνών, ώστε η υπηρεσία µας να προχωρήσει στην αποκατάσταση των 
καταστροφών και των φθορών, που προκλήθηκαν από τις διαρρήξεις σε σχολικά 
συγκροτήµατα και για να µην υπάρξει µεγαλύτερο πρόβληµα στη λειτουργία τους.  

 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 2014, όπου 
προβλέφθηκαν οι ανάλογες επαρκείς πιστώσεις. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.                          

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 278/2014 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  7 - 10 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος   
  
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                                                                                


