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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
---------------------------------Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Εορδαίας.
Πτολεµαΐδα σήµερα 17- 7- 2017
ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µετά την υ̟. αριθµ. 23916/11-7-2017 ̟ρόσκληση του
Προέδρου κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ.
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67
του
Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω
θέµατα:
………………………………………………………………………………………..

Τρο̟ο̟οίηση Οργανισµού Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών ∆ήµου
Εορδαίας ( Ε.Ο.Υ )
……………………………………………………………………………
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ιορδανίδης Φώτιος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Καραφουλίδης Ανέστης
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Παπάς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Παπαοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Μπίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Σίσσιος Μιχάλης
Σπενδαµίδης Γεώργιος
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Καίδης Απόστολος
Πολυχρονίδης Κων/νος
Βύρλιος Μάρκος
Ανδρεάδης Κων/νος
Ασπράγκαθος Ιωάννης
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
Ζαραφίδης ∆ηµήτριος
Χόλµπα Αντωνία
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21
22

Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
……………………………………………………………………………..
0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης ήταν ̟αρών
……………………………………………………………………………..
Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,
Βλάστης, Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, ,
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου,
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής,
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση .
……………………………………………………………………………….
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα
̟αρακάτω :
Σύµφωνα µε την ̟αρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ
94/29.06.2017 τεύχος A'):
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα
νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών δύνανται να υ̟οβάλλουν ̟ρος έγκριση
στην
οικεία
Α̟οκεντρωµένη
∆ιοίκηση
α̟οφάσεις
τρο̟ο̟οίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας τους,
̟ου καταρτίζονται και ψηφίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ)», ύστερα α̟ό
εκτίµηση, α̟ό τα αρµόδια όργανά τους, των οργανικών
αναγκών τους, σε κάθε είδους αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες
σχετικές µε την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων στις υ̟ηρεσίες αυτές, η α̟όφαση του
̟ροηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται ύστερα α̟ό βεβαίωση της
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής ότι η ετήσια δα̟άνη του βασικού µισθού
του καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων θέσεων
καλύ̟τεται α̟ό τις εγγεγραµµένες στον ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ιστώσεις
̟ου αφορούν αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες, κατά ̟αρέκκλιση της
̟αραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας
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Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίνει, σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις α̟οφάσεις ̟ερί τρο̟ο̟οίησης
των Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των ̟ροηγούµενων
εδαφίων, εντός µηνός α̟ό την υ̟οβολή τους. Εντός δέκα (10)
ηµερών α̟ό την έγκριση του ̟ροηγούµενου εδαφίου οι
ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. ή νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών υ̟οβάλλουν
αίτηµα για την ̟ρόσληψη τακτικού ̟ροσω̟ικού, ̟ρος κάλυψη
των νέων οργανικών θέσεων. Ως ̟ρος το σύνολο των ̟ροσλήψεων
τακτικού ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µε την ειδική
διαδικασία της ̟αραγράφου αυτής, η εµ̟ειρία στο αντικείµενο
της θέσης, η ο̟οία ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση Β' της ̟αρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε
αντίστοιχες θέσεις σε αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες καθαριότητας
Ο.Τ.Α. ή νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών, βαθµολογείται µε δεκαε̟τά
(17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµ̟ειρία µέχρι είκοσι
τέσσερις (24) µήνες. Για τις ̟ροσλήψεις ̟ου διενεργούνται µε τη
διαδικασία της ̟αρούσας ̟αραγράφου δεν εφαρµόζονται τα
ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισµού ̟ου
̟ροβλέ̟ονται
στην
υ̟ουργική
α̟όφαση
∆ΙΠΠ/
Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), ό̟ως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση
των ̟ροσλήψεων της ̟αρούσας ̟αραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού
και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ̟αρέχουν τις κάθε είδους
αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα µε ίδια
µέσα.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, µε την ο̟οία
̟αρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή των ανωτέρω,
ε̟ισηµαίνεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υφίστανται ήδη κενές
οργανικές θέσεις αντα̟οδοτικών υ̟ηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή
εφόσον οι ήδη ̟ροβλε̟όµενες θέσεις (ακόµη και αν ̟ληρωθούν)
δεν ε̟αρκούν για την κάλυψη των ̟ραγµατικών αναγκών, οι
φορείς δύνανται να ̟ροβούν άµεσα στην τρο̟ο̟οίηση των Ο.Ε.Υ.
και στη σύσταση νέων θέσεων. Η τρο̟ο̟οίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.3584/2007, ό̟ως ισχύει, σε
συνδυασµό µε το αρ.63 ̟ερ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης) σύµφωνα µε τα ο̟οία α̟αιτείται:
- Εισήγηση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής,
- Α̟όφαση του οικείου συµβουλίου,
- Γνωµοδότηση του οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου,
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- Βεβαίωση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ότι η ετήσια δα̟άνη του
βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων
θέσεων καλύ̟τεται α̟ό τις εγγεγραµµένες στον ̟ροϋ̟ολογισµό
̟ιστώσεις ̟ου αφορούν αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες, κατά
̟αρέκκλιση της ̟αρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας καθορίζονται η
εσωτερική διάρθρωση των υ̟ηρεσιών σε Γενικές ∆ιευθύνσεις,
∆ιευθύνσεις, Τµήµατα Αυτοτελή Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία,
οι αρµοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους
̟ροσω̟ικού. Ε̟ίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των
ο̟οίων οι υ̟άλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων
̟ροϊσταµένων των κατά ̟ερί̟τωση οργανικών µονάδων,
ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των
συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
2. Με α̟όφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ή ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας
των ∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών
Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και Συνδέσµων ∆ήµων
και ∆ήµων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η α̟όφαση εγκρίνεται µε
̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ύστερα α̟ό γνώµη του
οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων ̟ροσω̟ικού µε τους Οργανισµούς
Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά α̟ό εκτίµηση των
υ̟ηρεσιακών αναγκών και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι για τη σύσταση
κάθε νέας οργανικής θέσης θα ̟ρέ̟ει ο µέσος όρος των τακτικών
εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι δι̟λάσιος του ̟οσού
στο ο̟οίο ανέρχεται η ετήσια δα̟άνη του βασικού µισθού του
καταληκτικού κλιµακίου των ̟ροτεινόµενων νέων θέσεων
̟ολλα̟λασιαζόµενης της δα̟άνης αυτής ε̟ί δύο.
4. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας, σε ∆ήµους ̟ου έχουν
̟ληθυσµό 50.000 κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσµους µε
συνολικό ̟ληθυσµό των µελών τους ̟άνω α̟ό 300.000 κατοίκους
µ̟ορεί να συσταθεί µία Γενική ∆ιεύθυνση. Ειδικά στο ∆ήµο
Αθηναίων µ̟ορεί να συσταθούν µέχρι τρεις Γενικές ∆ιευθύνσεις,
για δε τους ∆ήµους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και
Ιωαννίνων, µέχρι δύο Γενικές ∆ιευθύνσεις.
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5. Τρο̟ο̟οίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας των
Ο.Τ.Α. γίνεται µε την ανωτέρω διαδικασία. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η
τρο̟ο̟οίηση των Οργανισµών κατά το τελευταίο εξάµηνο της
∆ηµοτικής ή Κοινοτικής ̟εριόδου, µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση
ανάθεσης ή µεταβίβασης νέων αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση
µε τελεσίδικη δικαστική α̟όφαση.
6. Στις ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες, για την κάλυψη αναγκών των
Ο.Τ.Α., α̟αιτείται η ̟ρόσληψη υ̟αλλήλων κλάδων ̟ου δεν
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις σχετικές ρυθµίσεις, η ονοµασία του κλάδου
καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία ̟ου θα καλυφθεί και τα
σχετικά τυ̟ικά ̟ροσόντα.
7. Για την κατάρτιση ή τρο̟ο̟οίηση του Οργανισµού Εσωτερικής
Υ̟ηρεσίας των Ιδρυµάτων και Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου
∆ικαίου, α̟αιτείται και σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού Συµβουλίου.
8. Νοµικά ̟ρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου ̟ου συγχωνεύονται σε ένα
Νοµικό Πρόσω̟ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, µ̟ορεί να οργανώνονται
σε ε̟ί̟εδο ∆ιεύθυνσης ή αυτοτελούς Τµήµατος ανάλογα µε τον
αριθµό των υ̟ηρετούντων τακτικών υ̟αλλήλων. Νοµικά
Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου ̟ου δεν συγχωνεύονται σε ένα
Νοµικό Πρόσω̟ο και των ο̟οίων ο αριθµός των υ̟ηρετούντων
τακτικών υ̟αλλήλων είναι µέχρι δέκα (10) µ̟ορεί να
οργανώνονται σε ε̟ί̟εδο αυτοτελούς Γραφείου».
Για το ιστορικό αναφέρεται
Με την υ̟΄αριθµ ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωση του ∆ήµου Εορδαίας
καλύφθηκαν τριάντα τέσσερις θέσεις (34) θέσεις Ι.∆.Ο.Χ. εκ των
ο̟οίων οι τριάντα (30) ΥΕ Εργατών καθαριότητας & τεσσάρων (4)
οδηγών α̟ορριµµατοφόρου, οι συµβάσεις υ̟ογράφηκαν για το
διάστηµα α̟ό 24/6/2015 έως 23/2/2016 & µία σύµβαση α̟ό
25/6/2015 έως 24/2/2016.
Με την υ̟΄ αριθµ. 95/5886/18-2-2016 α̟όφαση του ∆ηµάρχου
Εορδαίας ̟αρατάθηκαν αυτοδίκαια οι
συµβάσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου α̟ό 24/02/2016 & 25/02/2016 έως και
31/12/2016, σύµφωνα µε άρθρο 50 του Ν. 4351/15 (ΦΕΚ
164/04.12.2015 τεύχος Α'): «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» µε το ο̟οίο αντικαθίσταται το άρθρο 49 του ν.
4325/2015 (α' 47) και ̟αρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις
31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, και όσες ατοµικές
συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες ̟ριν α̟ό την
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έναρξη ισχύος του νόµου κατά ̟αρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υ̟ηρεσιών, των
ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α.,
καθώς και τις κάθε είδους υ̟ηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.» οι
συµβάσεις οι ο̟οίες ̟αρατάθηκαν ήταν τριάντα µία (31) διότι
ένας εργαζόµενος ̟αραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης.
Με την υ̟΄αριθµ. 685/46625/27-12-2016 α̟όφαση του
∆ηµάρχου Εορδαίας ̟αρατάθηκαν αυτοδίκαια οι συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου οι ο̟οίες έληγαν 31/12/2016 έως
31/12/2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν.4429/2016
(ΦΕΚ
199/Α’/21-10-2016)
µε
τις
ο̟οίες
αντικαθίστανται οι διατάξεις του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ.1 του
άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α’250) ̟ροβλέ̟εται ότι: «Οι
ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν
λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες ̟ριν την έναρξη ισχύος του
̟αρόντος νόµου για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων
υ̟ηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆.
και των Ο.Τ.Α., ό̟ως ε̟ίσης και κάθε είδους Υ̟ηρεσίες των Ο.Τ.Α.
αρµόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυ̟ηρέτηση
αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υ̟ηρεσίες των Ο.Τ.Α.,
̟αρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31-12-2017, κατά
̟αρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Στην ως άνω ̟αράταση δεν
εµ̟ί̟τουν οι ατοµικές συµβάσεις ̟ου συνήφθησαν για την
αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών, ε̟οχιακών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών
στον τοµέα καθαριότητας, η διάρκεια των ο̟οίων δεν υ̟ερβαίνει
τους δύο (2) µήνες εντός συνολικού διαστήµατος δώδεκα (12)
µηνών, και οι ο̟οίες έχουν συναφθεί α̟ό την 01-01-2016 και
µετά», µε την ε̟ιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος βάση του αρ.5
& αρ.6 του Π∆164/2004 α̟ό τον εργοδότη, ∆ήµος Εορδαίας, όσον
αφορά την συµ̟λήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών
συνεχόµενης εργασίας
µετά α̟ό την υ̟ογραφή διαδοχικών
συµβάσεων, ηµεροµηνία συµ̟λήρωσης είκοσι τεσσάρων (24)
µηνών 23/06/2017 & 24/06/2017.
Με την υ̟’ αριθ. 308/2012 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του ∆ήµου Εορδαίας η ο̟οία ∆ηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 823/9-4-2013 και στην συνέχεια τρο̟ο̟οιήθηκε και
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2396/Β/08-09-2014και 3028/Β/31-12-2015
Κατό̟ιν εκτίµησης της ∆/νσης Περιβάλλοντος καθαριότητας και
̟οιότητας ζωής ̟ροκύ̟τει ότι στον ΟΕΥ στον ∆ήµο Εορδαίας
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υ̟ηρετούν έντεκα (11) υ̟άλληλοι του κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων οι ο̟οίοι και κατέχουν
οργανικές θέσεις, οι κενές οργανικές θέσεις ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων είναι δώδεκα (12).
Έχοντας υ̟όψη τα ανωτέρω ̟ροτείνουµε
Την

τρο̟ο̟οίηση

του

Ο.Ε.Υ.

(οργανισµός

εσωτερικής

υ̟ηρεσίας) του ∆ήµου Εορδαίας ̟ροσθέτοντας δώδεκα (12)
οργανικές θέσεις του Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων,

έτσι ο αριθµός των κενών οργανικών

θέσεων του Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών
Χώρων θα είναι

είκοσι τέσσερις (24). Οι θέσεις αυτές θα

καλυφθούν βάση της διαδικασίας η ο̟οία ̟ροβλέ̟εται στην
̟αρα̟άνω σχετική εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών.
Με την υ̟’ αριθ. 131/2017 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
βεβαιώνεται ότι η δα̟άνη για το έτος 2017 ανέρχεται στο ̟οσό
των 114.000 € και καλύ̟τεται α̟ό τις εγγεγραµµένες
στον
̟ρ/σµό ̟ιστώσεις και αφορούν τις αντα̟οδοτικές υ̟ηρεσίες. Η
ετήσια δα̟άνη ύψους 186.624,00 € θα ̟ροβλεφθεί στον ̟ρ/σµό
του έτους 2018 και στα ε̟όµενα έτη.
Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου , αφού µελέτησε τον
υ̟άρχοντα Οργανισµό και την εκτίµηση της υ̟ηρεσίας και έλαβε
υ̟’ όψη της τις σηµερινές ανάγκες λειτουργίας του ∆ήµου
Εορδαίας ̟ροτείνει µε την υ̟’ αριθ. 1/2017 α̟όφασή της
σύσταση 12 νέων θέσεων στο τµήµα καθαριότητας στους εξής
κλάδους:
ΥΕ Εργατών καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Προτείνεται η α̟οδοχή της ̟ρότασης της Εκτελεστικής ε̟ιτρο̟ής
και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Αριθµ. α̟όφ. 205/2017
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου αφού άκουσε τα ̟αρα̟άνω έχοντας
υ̟όψη:
-το άρθρο 65 ν. 3852/2010
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-το άρθρο 10 του ν. 3584/07
- την ̟αρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017
τεύχος A')
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017
-τα Πρακτικά των υ̟' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.05.2017 Γενικών
Συνεδριάσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
-τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Εορδαίας µε τον ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι στον
∆ήµο Εορδαίας υ̟ηρετούν έντεκα (11) υ̟άλληλοι του κλάδου ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων οι ο̟οίοι και
κατέχουν οργανικές θέσεις, οι κενές οργανικές θέσεις ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων είναι δώδεκα (12).
-την υ̟’ αριθ. 24728/14-7-2017
βεβαίωση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής
- την υ̟’ αριθ. 1/2017 α̟όφαση της Εκτελεστικής Ε̟ιτρο̟ής
-την εισήγηση του ∆ηµάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τρο̟ο̟οίηση του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Εορδαίας
̟ροσθέτοντας δώδεκα (12) οργανικές νέες θέσεις στο τµήµα
Καθαριότητας
του Κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων

Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 205 /2017
……………………………………………………………………………
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται
Ο ∆ήµαρχος

Τα Μέλη

Σάββας Ζαµανίδης
1
2
3
4
5

Ιορδανίδης Φώτιος
Κατσίδης Ευστάθιος
Θεοδοσιάδης Γεώργιος
Καραφουλίδης Ανέστης
Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης
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Πτολεµαΐδα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Παπαοικονόµου Παντελής

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Σιδηρό̟ουλος Κοσµάς
Πα̟άς Ευθύµιος
Κάλφας Γεώργιος
Σερσέµης Κωνσταντίνος
Κοκκινίδης Γεώργιος
Αριστερίδης Ιωάννης
Χαιτίδης Γεώργιος
Κύρκα Μαρία
Πα̟αοικονόµου Παντελής
Βρυζίδου Παρασκευή
Μ̟ίγγας Στέφανος
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
Τσολακίδης Ισαάκ
Καραίσκος Γεώργιος
Μίχος Κωνσταντίνος
Απαζίδου Σοφία
Ανδρονικίδου Ιωάννα

