ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΞΖ-Υ1Ψ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 16η του μηνός Ιανουαρίου
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.: 642-11/01/2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μαναρίδου Ευθυμίας , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
15.
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
2.
Καραγιαννίδης Ιωάνννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
16.
Μεσονύχτης Κυριάκος
3.
Σμολοκτός Νικόλαος , Γραμματέας Δ.Σ
17.
Καραγιαννίδης Αναστάσιος
4.
Τσελεμπής Αθανάσιος
18.
Φατράλης Βασίλειος
5.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
19.
Σύρτας Γεώργιος
6.
Τερνεκτσής Ιωάννης
20.
Κινατζίδης Κων/νος
7.
Ντεμίρης Αθανάσιος
21.
Κιλατζίδης Ελευθέριος
8.
Μάρτζιος Αθανάσιος
22.
Αθανασιάδης Θεόδωρος
9.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
23.
Σαρίδης Άλκης
10.
Τζώρτζης Γεώργιος
24.
Αναστασιάδης Ηλίας
11.
Τσακμακίδης Κοσμάς
ΑΠΟΝΤΕΣ
12.
Παυλίδης Πέτρος
1.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13.
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
2.
Βουγιουκλής Ηλίας
14.
Τσελεγκίδης Αντώνιος
3.
Γεωργιάδης Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
2. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
5. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
7. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
8. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
9. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
3. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
5. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,
2. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος.
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Βαφειάδης.
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Αριθμός Απόφασης: 6/2013

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την
κάλυψη εποχικών αναγκών για την περίοδο χειμώνας – άνοιξη έτους 2013».
H κα. Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της επί της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον
λόγο στον Αντιδήμαρχο Πρασίνου & Καθαριότητας κο Ανθίτσα Ιωάννη ο οπίος ανέφερε τα
εξής σχετικά με το θέμα :
Με την 232/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η πρόσληψη
εποχικού προσωπικού για το έτος 2013 για την λειτουργία των ανταποδοτικών & λοιπών
υπηρεσιών του Δήμου, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών. Στην
απόφαση αυτή για την περίοδο της άνοιξης προβλέπονται είκοσι θέσεις εργατών- τεχνιτών –
χειριστών οι οποίες κατανέμονται με βάση τις ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιών ως
εξής :
1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Κ.Α. 25)
Η πρόσληψη εννέα
(9) εποχιακών υπαλλήλων – εργατών για τους μήνες της
άνοιξης για καταμέτρηση και σφράγιση των υδρομετρητών, με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα
με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, διότι είναι καθαρά έκτακτη ανάγκη αφού η καταμέτρηση των υδρομετρητών γίνεται
μόνο μία φορά κάθε χρόνο.
2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Κ.Α. 35)
Η πρόσληψη πέντε (5) εποχιακών υπαλλήλων εργατών γενικών καθηκόντων για τους
μήνες της άνοιξης, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.
3.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α. 20)
3.1 Η πρόσληψη τεσσάρων(4) υπαλλήλων εργατών γενικών καθηκόντων για τους
μήνες της άνοιξης
3.2 Η πρόσληψη ενός (1) εποχιακού υπαλλήλου ηλεκτρολόγου με σύμβαση δίμηνης
διάρκειας για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και στην
έδρα του Δήμου για τους μήνες της άνοιξης .
4.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Κ.Α. 30)
4.1 ενός (1) χειριστή μηχανημάτων για τους μήνες της άνοιξης,
Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε να
γίνει δεκτή η εισήγηση του κου Αντιδημάρχου
.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Αντιδήμαρχο, τον κ. Δήμαρχο και
έχοντας υπόψη :
1.-τις διατάξεις των άρθρων 205, 206, 207, 211, &216 του Κώδικα κατάστασης
δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων (Ν.3584/2007)
2.- την αριθμ.33//οικ.29825/07-07-2003 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3.- την αριθμ. 5//οικ.5345/04-02-2005 όμοια της, το αριθμ.πρωτ.:οικ.8907/1402-2007 ερμηνευτικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τις διατάξεις του άρθρου 86 του
Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006),
4.-την ανάγκη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των
Υπηρεσιών του Δήμου ,
5.-την 232/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου και μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ :

1.- Την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την λειτουργία των ανταποδοτικών &
λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, για
τους μήνες της άνοιξης ήτοι αναλυτικά:
1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Κ.Α. 25)
1.1.α.Η πρόσληψη εννέα
(9) εποχιακών υπαλλήλων – εργατών για τους
μήνες της άνοιξης για καταμέτρηση και σφράγιση των υδρομετρητών, με δίμηνη
σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21
του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, διότι είναι καθαρά έκτακτη ανάγκη αφού η
καταμέτρηση των υδρομετρητών γίνεται μόνο μία φορά κάθε χρόνο.
1.2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Κ.Α. 35)
1.2.α. Η πρόσληψη πέντε (5) εποχιακών υπαλλήλων εργατών γενικών
καθηκόντων για τους μήνες της άνοιξης, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας.
1.3.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α. 20)
1.3.α Η πρόσληψη τεσσάρων(4) υπαλλήλων εργατών γενικών καθηκόντων
για τους μήνες της άνοιξης
1.3.β Η πρόσληψη ενός (1) εποχιακού υπαλλήλου ηλεκτρολόγου με σύμβαση
δίμηνης διάρκειας για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις Τοπικές
Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου για τους μήνες της άνοιξης .
2.- Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. έτους 2013 θα
προβλεφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στους Κ.Α. των αντιστοίχων Υπηρεσιών του Δήμου
για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων που θα προσληφθούν.
3. - Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2013
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Ειδικός Γραμματέας
Ευθυμία Μαναρίδου
Αλ. Βαφειάδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
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Τα Μέλη :

