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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  17 - 9 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       
 

Αριθµός  Απόφασης : 299/2012 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη τεσσάρων (4) συνοδών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) 
µηνών.  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15617/13 - 9-2012 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, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος,  Τσιριγώτης 
Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Καζαντζίδης 
Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών 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. 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.» 
Οι µαθητές των ∆ηµοτικών σχολείων, των Νηπιαγωγείων και τα παιδιά των δηµοτικών παιδικών 
σταθµών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, που κατοικούν σε περιοχές αποµακρυσµένες, 
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µεταφέρονται µε λεωφορεία, στα οποία πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν συνοδοί, ένας (1) για 
κάθε λεωφορείο. 
Για τη µεταφορά αυτή µισθώνονται δύο (2) λεωφορεία, χρησιµοποιούµε και τα δύο (2) δηµοτικά 
µας λεωφορεία και για τη νέα σχολική χρονιά χρειάζονται συνολικά τέσσερις (4) συνοδοί. 
Οι συνοδοί που απασχολήθηκαν το περασµένο σχολικό έτος ήταν Ι.∆. ορισµένου χρόνου µερικώς 
απασχολούµενοι, των οποίων η σύµβαση έχει πλέον λήξει. 
Η υπηρεσία µας αναµένει, µεταξύ άλλων και την πρόσληψη ανάλογου αριθµού συνοδών, µε τα 
προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας (5µηνα), τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν µετά από 
δύο (2) περίπου µήνες (αρχές Νοεµβρίου). 
Μέχρι λοιπόν να ολοκληρωθεί η προαναφερόµενη διαδικασία, προκειµένου να µην υπάρξει 
πρόβληµα στη µεταφορά των µαθητών, όπως προαναφέρεται, είναι άµεση και επιτακτική η 
ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) συνοδών σχολικών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό διάστηµα δύο 
(2) µηνών, αφού δεν είναι δυνατό να γίνει µε διαφορετικό τρόπο. 
Προκειµένου λοιπόν να µην υπάρξει πρόβληµα στην πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου  
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 ∆.Σ. να εγκρίνει την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης 
Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αποστολίδου Μαρία, 
Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος), κατά 5 
(Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας , οι οποίοι σύµφωνα µε πάγια θέση τους ζητούν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού).   
 
Α) Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) συνοδών σχολικών λεωφορείων ΥΕ, για χρονικό 

διάστηµα δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/06, 
προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στη µεταφορά των µαθητών, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 
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.  

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 299/2012 

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

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                  Αµπελόκηποι 19 - 9 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


