ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 49/2019
ΘΕΜΑ:
Έκτακτο

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 343/23-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -15- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τράντα Ιωάννα
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Παπανδρίτσα Μαρία
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος Πολυφύτου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Πούλιος Αθανάσιος- Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα :
«Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας», για να συζητηθεί εκτός
ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το
θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου τα παρακάτω:
Ο Δήμος Βελβεντού ως νεοσύστατος Δήμος από 1-9-2019 καλείται να καλύψει
τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αλλά και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων
για τους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και
Πολυφύτου με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και το οποίο αποτελείται από δύο
(2) εργάτες καθαριότητας κι έναν (1) οδηγό. Το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες που έχουν προκύψει και οι οποίες
πρέπει να καλυφθούν για την αποτροπή κινδύνων και την διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.
Επιπροσθέτως ενόψει χειμερινής περιόδου πρέπει να καθαριστούν κατάλληλα
όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα φρεάτια προς αποφυγή καταστροφών και
πλημμυρών από πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα.
Καταληκτικά το λιγοστό
προσωπικό του Δήμου Βελβεντού δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες
πρόσκαιρες ή εποχικές ανάγκες του Δήμου.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τιυ Δημοτικού Συμβουλίου τις παρακάτω διατάξεις:
1. του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/2015), και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.
2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του άρθρου 9 του
Ν.4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α/30-11-2015), οι οποίες ορίζουν τα κάτωθι: «Ειδικά
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιοσδήποτε 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 δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του
Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες».
2. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999,
σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό
που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
3. του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009),
σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4.του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών
και
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Ακολούθως και προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά
τα ζητήματα καθαριότητας με γνώμονα πάντα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στον
δημότη ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την κάλυψη
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα: τριών (3) ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας.
Επίσης έγινε αναφορά στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 3756/11-10-2019/τ.Β’) στον οποίο προβλέπονται δέκα πέντε
(15) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων
καμία δεν είναι καλυμμένη.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του
σκέλους των εξόδων του Δήμου Βελβεντού έτους 2019.
Κ.Α 20.6041.01 με πίστωση ποσού 5.000,00 € και τίτλο «Τακτικές
αποδοχές
εκτάκτων υπαλλήλων» και
Κ.Α 20.6045.01 με πίστωση ποσού 1.500,00 € και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και
αφού έλαβε υπόψη:
• τις διατάξεις:
α) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας
δημοτικής αρχής (ήτοι από 01/09/2019),
β)του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28-06-2007/τ.A’) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
•
τις αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας:
α) την αριθμ. 112575/08-08-2019 (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) «Μεταβατικός
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού»,
β) την αριθμ. 141063/27-09-2019 (ΦΕΚ 3756/11-10-2019/τ.Β’) «Έγκριση της
υπ’άριθ.3/2-9-2019 Διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Βελβεντού περί κατάταξης
προσωπικού στον
Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βελβεντού».
• Την αριθμ. 45/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου
Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών και άλλων
πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:
Διάρκεια
απασχόλησης
Ειδικότητα
Αριθμός προσωπικού
3

Εργάτες καθαριότητας

Δύο (2) μήνες

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα
καλυφθεί από τους παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους
2019 του Δήμου Βελβεντού:
• Κ.Α 20.6041.01 με πίστωση ποσού 5.000,00 € και τίτλο «Τακτικές αποδοχές
εκτάκτων υπαλλήλων» και
• Κ.Α 20.6045.01 με πίστωση ποσού 1.500,00 €
και τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού».
3. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 31 Οκτωβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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