ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 34/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έχει
συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 3140/22.03.2019 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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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ)
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ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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Αριθ. Απόφασης: 34/2019
ΘΕΜΑ: «Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου
Προσοτσάνης.»
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δήμου
Προσοτσάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4590/2019 «Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού
προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει πολυετούς και
ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.»
Β) τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4590/2019
«Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
1. Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία
περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας:
α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω
μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες
αρχές.
2. Εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της
προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας
υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού
προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του
επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.»
Γ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4590/2019
«Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας
1. Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να
ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του
πολυετούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη
τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του αν- θρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων και
ειδικoτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και
αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα
με τη διαδικασία της παράγραφο 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά
σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνονται τόσο
στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους. Φορείς
των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν
υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.
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3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
η δυνατότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π. Θέσεις που εγκρίνονται για
το επόμενο, μετά το έτος της έγκρισης, έτος, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καλύπτονται από τους
επόμενους κατά σειρά επιτυχόντες των οικείων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον αφορούν τον ίδιο φορέα,
και την ίδια κατηγορία και κλάδο και ειδικότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της
εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους και ειδικότητες προσωπικού η
πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα.»
Δ) τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.4590/2019
«2. Για τον πρώτο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και
εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του
άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Το ετήσιο
σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου
δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.»
Ε) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου παρ. 1
«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
Στ) το με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΑΔΑ:97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5), με το οποίο το Υπουργείο, μας επισημαίνει την υποχρέωση μας, για σύνταξη τετραετούς
στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού.
Ζ) η με αριθμό 10/20616/20-3-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω παρακαλούμε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση.»

Το λόγο πήρε ο κ. Ηλιάδης Μιχαήλ και ανέλυσε το θέμα ως εξής:
Ο παρακάτω προγραμματισμός προσλήψεων αφορά τα επόμενα 4 έτη 2020, 2021, 2022, 2023.
Τα αιτήματα μας αφορούν τις προσλήψεις του 2020 για τους εξής 2 λόγους:
Α. Της πιεστικής ανάγκης που έχει προκύψει από την μακροχρόνια μη επάνδρωση και ταυτόχρονη
διαρροή προσωπικού.
Β. Των μακροχρόνιων διαδικασιών που απαιτούν οι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ.
Οι θέσεις που αιτούμαστε:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5
3

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. Το γεγονός ότι από την Οικονομική Διοικητική Υπηρεσία απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια 10
άτομα και λόγω του περιορισμού των προσλήψεων δεν έχουν επανδρωθεί έως σήμερα καθώς και το
ότι στα επόμενα χρόνια θα συνταξιοδοτηθούν επιπλέον υπάλληλοι από τις υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς
η πρόσληψη 8 ατόμων στην συγκεκριμένη Υπηρεσία είναι εφικτή τόσο οικονομικά όσο και διοικητικά.
2. Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι υποστελεχωμένη, στην ουσία δεν
λειτουργεί. Η γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών υποστηρίζονται από υπάλληλο του Δημοτολογίου.
3. Το γραφείο του Δημάρχου δεν είναι στελεχωμένο από μόνιμο υπάλληλο.

4. Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας έχουν πρόβλημα στην συγκρότηση συνεργείων που συνοδεύουν τα
απορριμματοφόρα για την αποκομιδή σκουπιδιών λόγω μακροχρόνιων ασθενειών που έχουν
προκύψει.

5. Στην Ύδρευση οι υπάλληλοι δεν επαρκούν.
6. Στην κατηγορία των Ηλεκτρολόγων υπάρχει πλέον μόνο 1 μόνιμος υπάλληλος, μετά την
συνταξιοδότηση του 2ου υπαλλήλου, και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλου του Δήμου.
Το συνολικό κόστος για κάθε κατηγορία έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Ε.
Τ.Ε.
Δ.Ε.*χωρίς
ανθυγιεινό
Δ.Ε.*με
ανθυγιεινό
Υ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟ
ΑΡ.ΑΤΟΜΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ
18.381,79
6
17.580,68
3
14.973,44
6

ΣΥΝΟΛΟ

110.290,74
52.742,04
89.840,64

17.158,28

1

17.158,28

16.022,16

2

32.044,32

ΣΥΝΟΛΟ

18

302.076,02

Το εκτιμώμενο κόστος των προσλήψεων θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των ετών 2020.
Διανέμουμε τον συνημμένο πίνακα – σχέδιο του Υπουργείου Δ.Α. όπου απεικονίζονται οι ανάγκες, οι
αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και οι κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών).
Τον λόγο πήρε ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο οποίος τόνισε την έλλειψη της θέσης κτηνιάτρου ή
γεωπόνου ζωικής παραγωγής, τη στιγμή που η οικονομία του Δήμου στηρίζεται στο ζωικό κεφάλαιο. Η
Διευθύντρια Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών είπε ότι θέση Κτηνιάτρου στον Οργανισμό δεν
υπάρχει, αλλά μπορεί να γίνει τροποποίηση του Οργανισμού στο μέλλον. Τέλος ο Δήμαρχος ανέφερε ότι
τροποποίηση δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση αφού μέχρι 28 Μαρτίου πρέπει να κατατεθεί η
ληφθείσα απόφασή μας στο Υπουργείο.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών,
 το υπ΄αριθμ. 2636/12-03-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης,
 το με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
 την με αριθμό 10/20616/20-3-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2020, καθώς και τον σχετικό πίνακα Α
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2020 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, συνολικού αριθμού δεκαοχτώ (18) ατόμων, των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται
εξ’ ολοκλήρου από τα Τακτικά έσοδα και τα αντίστοιχα ανταποδοτικά έσοδα και τέλη.
Β. Πίνακας Προσλήψεων:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

10/6011.01

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

10/6011.01

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

30/6011

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

30/6011

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

10/6011.01

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

10/6011.01

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

10/6011.01

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

20/6011

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ /ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

1

25/6011

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

20/6011

2020 – 18 άτομα
2121 – 0 άτομα
2022 - 0 άτομα
2023 - 0 άτομα
Γ. Τα ποσά που θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους
των εξόδων του Δήμου είναι:
1. Στον Κ.Α. 10/6011.01 (Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων) με τους αντίστοιχους Κ.Α. εισφορών το
ποσό είναι 205.418,68€
2. Στον Κ.Α. 20/6011 Τακτικές αποδοχές (Υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού) με τους
αντίστοιχους Κ.Α. εισφορών το ποσό είναι 44.920,32€
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3. Στον Κ.Α. 25/6011 Τακτικές αποδοχές (Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης) με τους αντίστοιχους Κ.Α.
εισφορών το ποσό είναι 14.973,44€
4. Στον Κ.Α. 30/6011 Τακτικές αποδοχές (Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων) με τους αντίστοιχους Κ.Α. εισφορών
το ποσό είναι 36.763,58€
Συνολικό ετήσιο κόστος των 18 ατόμων είναι 302.076,02€
Δ. Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η
προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από την έγκριση των
αρμοδίων οργάνων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2019
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

Άγγελος Λύσσελης
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