ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/30-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 50/2019
ΘΕΜΑ:
Έκτακτο

Αίτημα πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με
μετάταξη μέσω του θεσμού της κινητικότητας.

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 : «Αίτημα
πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του
θεσμού της κινητικότητας», 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:
Μετά από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και την επανασύσταση
του Δήμων Βελβεντού και Σερβίων με το άρθρο 154 του Ν.4600/2019, στον Δήμο
Βελβεντού υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού για μια στοιχειώδη και αναγκαία
λειτουργία με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των πολλών
υπηρεσιακών αναγκών για την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις
του πρωτοβάθμιου αυτοδιοικητικού θεσμού. Επειδή δεν υπάρχει σε εξέλιξη άλλη
άμεση διαδικασία προσλήψεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ προσωπικού, η κάλυψη ενός
ελάχιστου αριθμού θέσεων μέσω του θεσμού της κινητικότητας θα εξυπηρετήσει την
εύρυθμη λειτουργία του επανασυσταθέντος Δήμου Βελβεντού.
Στις 8 Οκτωβρίου σε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα κ.κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη στο Υπουργείο Εσωτερικών
(Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα), ζητήθηκε εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού η
δυνατότητα να αιτηθεί την κάλυψη αναγκαίων θέσεων μέσω του θεσμού της
κινητικότητας κατ’ εξαίρεση για το Δήμο Βελβεντού και γενικότερα για τους δήμους
που συστήθηκαν με τον Ν.4600/2019, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
προέκυψαν από την επανασύσταση ή τη δημιουργία των νέων Δήμων.
Υπήρξε η διαβεβαίωση από την πλευρά της Γ.Γ. κ.κ. Χαραλαμπογιάννη ότι το
Υπουργείο θα εξετάσει γενικά το αίτημα με θετική διάθεση και πρόθεση ικανοποίησης
εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Μετά από συζήτηση με τις υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή αιτήματος
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να συναινέσει στον αριθμό και στις
Κατηγορίες/Κλάδους θέσεων προσωπικού προς πλήρωση, ως εξής:
1.
Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
προτείνεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Κλάδου
ΠΕ Διοικητικού ή Διοικητικού
Οικονομικού και μίας (1) θέσης Κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
2.
Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος,
προτείνεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
Στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ
3208/22-08-2019/τ.Β) οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των παραπάνω
Κλάδων, έχουν ως εξής:
•
ΠΕ Διοικητικού ή Διοικητικού Οικονομικού, πέντε (5)
•
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, δύο (2)
•
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1)
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 Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/02-12-2016/τ.Α΄) «‘Ενιαίο σύστημα κινητικότητας
οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις
θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβατα και πρόληψη των
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
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•
Τις αποφάσεις 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. 443/30-10-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου για πρόβλεψη πιστώσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του θεσμού
της κινητικότητας, των παρακάτω κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά
Κατηγορία και Κλάδο:
Προβλεπόμενες
Καλυμμένες
Θέσεις προς
Κενές θέσεις
Κατηγορία-Κλάδος
θέσεις
θέσεις
πλήρωση
ΠΕ Διοικητικού ή
6
1
5
1
Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ Μηχανολόγων
1
0
1
1
Μηχανικών
4
2
2
1
ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού
Σύνολο θέσεων προς πλήρωση με μετάταξη
3
2. Βεβαιώνει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού
για το οικονομικό έτος 2020, θα προβλεφθούν πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του προσωπικού που θα μεταταχθεί στο Δήμο Βελβεντού μέσω του
θεσμού της κινητικότητας.
3.
Η απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση του
αιτήματος πλήρωσης των κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του θεσμού
της κινητικότητας.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2019.
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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