ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 10/2017 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτοσ προσωπικού έτοσς 2017 Η.Γ.Ο.Υ.
Αριθ. Απόυασης: 102/2017
ην Ακχληαην, ζήκεξα 27 ηνπ κελφο Mαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα
18:30 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 4035/23-03-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Ραθφπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Βνιηψηεο Αξγχξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Κφιθαο Παλαγηψηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.

Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Φηιψηα θ.
Μαξθφπνπιν Αλέζηε, Αεηνχ θ. θίπα Βαζίιεην θαη Αληηγνλείαο θ. Κσλζηαληηλίδε Γεψξγην.
Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ ε νπνία έρεη σο εμήο: ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017 ζηνπο ΟΣΑ θαη ζηα ΝΠΙΓ ηεο Απηνδηνίθεζεο,
ζηάιζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ην κε αξηζκ. πξση. νηθ:3948/06.02.2017 έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ νη ΟΣΑ λα
ππνβάιινπλ νξζά θαη έγθαηξα ηα αηηήκαηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ιακβάλνληαο
ππφςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
Δλ φςεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017, ζηνπο ΟΣΑ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ, αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ν
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξφζιεςε ηέηνηνπ είδνπο πξνζσπηθνχ, θαηά αξηζκφ, βαζκίδα
εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεηα θαη κε αθξηβή αλαθνξά ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα
απαζρνιεζνχλ νη πξνζιεπηένη. ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηζκφ πξέπεη λα
ζπλεθηηκεζνχλ ηφζν ε απηνδίθαηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ πνπ έγηλε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 16 ηνπ Ν.4429/2016 φζν θαη ηα αηηήκαηα ησλ ΟΣΑ γηα ηελ πξφζιεςε ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 40703/16-12-2016 εγθχθιην
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γ/λζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπ. Απη/ζεο.
Η αλσηέξσ απφθαζε ζα δηαβηβαζηεί δηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ – Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ΚΤΑ.
Καηφπηλ ινηπφλ ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ,
εηζεγνχκαζηε ηελ πξφζιεςε ησλ θαησηέξσ:
Α. ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ
-Γψδεθα (12) εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ΤΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ
- Έμη (6) εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ ΤΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8)
κελψλ
-Σξείο (3) νδεγνχο απηνθηλήησλ (θνξηεγψλ-απνξξηκκαηνθφξσλ) ΓΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ
-Γχν (2) ρεηξηζηέο ΓΔ κεραλεκάησλ έξγνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο(1) ρεηξηζηήο γθξέτληεξ θαη
έλαο (1 ) ρεηξηζηήο jcb , γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ.
Β. ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΓΡΔΤΗ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΛΤΜΑΣΩΝ (Δ.Δ.Λ.)
-Έλαλ (1) πδξαπιηθφ ΓΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ.
Η πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ απαηηείηαη ιφγσ ηνπ φηη ην Γξαθείν θαζαξηφηεηαο,
αλαθχθισζεο θαη πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζηελ παξνχζα θάζε δηαζέηεη κφιηο δχν (2) άηνκα

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηα εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο ΤΔ θαη θαλέλαλ εξγάηε γεληθψλ
θαζεθφλησλ ΤΔ, ηέζζεξηο (4) νδεγνχο απνξξηκκαηνθφξσλ ΓΔ θαη ηξεηο (3) ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ
ΓΔ γηα είθνζη πέληε (25) Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη κηα (1) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα
ππνιεηηνπξγεί θαη λα αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ,
αλαθχθισζεο θαη θαζαξηφηεηαο, δεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ, ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ. Δπίζεο πξέπεη
λα ηνληζζεί θαη ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ
Γήκνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππεξεζίεο πξαζίλνπ θαζψο ν Γήκνο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ
κε εηδηθφηεηα εξγαηψλ θήπσλ ΤΔ. Η πξφζιεςε ηνπ πδξαπιηθνχ ΓΔ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, απαηηείηαη ιφγσ ηνπ φηη ζηελ ελ
ιφγσ ππεξεζία ππεξεηνχλ ηέζζεξηο (4) πδξαπιηθνί ΓΔ εθ ησλ νπνίσλ φ έλαο (1) αηηείηαη άδεηα
αλαηξνθήο ηέθλνπ δηάξθεηαο 12 κελψλ (9 κήλεο + 3 κήλεο ιφγσ ηξίηνπ ηέθλνπ)
Λφγσ ηνπ ηζρχνληνο Ννκηθνχ Πιαηζίνπ, πξνο ην παξφλ είλαη αδχλαηε ε πξφζιεςε ηνπ
απαηηνχκελνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Η απηνδίθαηα παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ
πνπ έγηλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 16 ηνπ Ν.4429/2016 ιήγεη ηελ 31/12/2017 κε απνηέιεζκα ν Γήκνο
Ακπληαίνπ απφ 01/01/2018 λα αδπλαηεί λ’ αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Έπεηηα απφ ηα
αλσηέξσ ε πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε.
Γ. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θάησζη Κ.Α. πξνυπνινγηζκνχο έηνπο 2017
ηνπ ζθέινπο εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
Κ.Α. 20.6041.002
Κ.Α. 20.6054.003
Γ. Η παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ.

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο
απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ησλ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ.

Α. ΓΡΑΦΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ
-Γψδεθα (12) εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ΤΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8)
κελψλ
- Έμη (6) εξγάηεο γεληθψλ θαζεθφλησλ ΤΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ
(8) κελψλ

-Σξείο (3) νδεγνχο απηνθηλήησλ (θνξηεγψλ-απνξξηκκαηνθφξσλ) ΓΔ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ
-Γχν (2) ρεηξηζηέο ΓΔ κεραλεκάησλ έξγνπ σο εμήο:
- έλαο(1) ρεηξηζηήο γθξέτληεξ
- έλαο (1 ) ρεηξηζηήο jcb , γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ.
Β. ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΓΡΔΤΗ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΛΤΜΑΣΩΝ (Δ.Δ.Λ.)

ΚΑΙ

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

-Έλαλ (1) πδξαπιηθφ ΓΔ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ (8) κελψλ.
Γ. Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θάησζη Κ.Α. πξνυπνινγηζκνχο έηνπο
2017 ηνπ ζθέινπο εμφδσλ ηνπ Γήκνπ
Κ.Α. 20.6041.002
Κ.Α. 20.6054.003
Γ. Η παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 102/2017.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

