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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 1 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 645/23-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως
κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7)
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει
προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα και αφορά τον «Προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στις
Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2019.»
Επειδή οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει
να ολοκληρωθεί έως 15-02-2019, υποβάλλεται αυτό ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του
 Το έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κ. Μαρτιάδη Γεώργιου
 Το με αριθμό 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
 την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στις
Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2019» στην παρούσα συνεδρίαση.
Αριθ. Απόφασης: 1/2019
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2019.»
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,
ανέγνωσε το 1ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το
έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κ. Μαρτιάδη Γεώργιου το οποίο αναφέρει
τα εξής:
«Ενεργώντας ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και έχοντας σκοπό την εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας μου, με απότερο στόχο πάντα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς
τους δημότες, σας γνωρίζω παρακάτω τις ανάγκες σε προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α. 20)
Παρακάτω ακολουθεί μια τεκμηρίωση των αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και
Καθαριότητας και μια πρόταση κάλυψής των με το απαραίτητο προσωπικό (πλήθος και ειδικότητες).
Ο Δήμος Προσοτσάνης συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
(παραλαβή από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ενός τράκτορα με container καθώς και ενός μικρού απορριμματοφόρου) σε
συνδυασμό με την έγκριση από το Π.Ε.Π./Α.Μ-Θ. μιάς πρότασης η οποία αφορά στην κατασκευή Σ.Μ.Α.
καθώς και στην κατασκευή συστήματος κομποστοποίησης (διαχείρισης οργανικών αποβλήτων). Άρα θα
αναπτυχθεί επιπλέον ένα σύστημα καφέ κάδων το οποίο λόγο της φύσης του απορρίμματος (οργανικά) θα
απαιτεί συχνότερες αποκομιδές.
Συμπληρωματικά από το υπάρχον προσωπικό της αποκομιδής απορριμμάτων τέσσερις (4) γυναίκες
είναι είτε σε μόνιμη είτε σε μακροχρόνια αποχή από τα καθήκοντά τους με αποφάσεις αρμοδίων επιτροπών
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καθώς επίσης και ένας (1) άνδρας. Άρα δηλαδή με πέντε συνολικά εργάτες μείον (δλδ τρία δρομολόγια), σε
λίγο δε θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στην αποκομιδή των βασικών δρομολογίων.
Στο Δήμο Προσοτσάνης υπηρετεί σήμερα με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου και με σχέση εργασίας
μόνιμου προσωπικού μόνον ένας (1) ηλεκτρολόγος. Αυτός σημειωτέον υπηρετεί στο Δήμο Προσοτσάνης με
την αρχική διοικητική του δομή (πριν ακόμη και την εφαρμογή του Προγράμματος «Καποδίστριας». Σήμερα
λοιπόν, μετά και την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος Προσοτσάνης αριθμεί
πληθυσμιακά 13066 κατοίκους (στοιχεία απογραφής 2011), και διαρθρώνεται σε δύο (2) Δημοτικές Ενότητες
(Προσοτσάνης – Σιταγρών), με συνολικά δεκαοκτώ (18) Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και εικοσιένα (21)
οικισμούς. Όπως λοιπόν είναι εμφανές ο ένας ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα και ορθά
στα καθήκοντά του που αφορούν κύρια στην αντιμετώπιση των βλαβών (αντλιοστάσια , οδοφωτισμός κλπ).
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι η Υπηρεσία αδυνατεί να του χορηγήσει και αυτή ακόμη την κανονική του
άδεια.
Ανακεφαλαιωτικά λοιπόν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και
Καθαριότητας προτείνονται:


Η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων



Η πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλου κατηγορίας Υ.Ε. Συνοδών Απορριμματοφόρων»

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έχοντας υπόψη:
 το έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κ. Μαρτιάδη Γεώργιου
 Το με αριθμό 3955/21-1-2019 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες
του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
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