
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ.216/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟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: 
      …………………………………………………………………………………….. 
Πρόσληψη ̟ροσω̟ικού  µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ δίµηνης 
διάρκειας για κατε̟είγουσες ανάγκες στην υ̟ηρεσία 
καθαριότητας και στην υ̟ηρεσία Πρασίνου 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
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18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
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 . 
………………………………………………………………………………………….. 
Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ Ζαραφίδης ∆ηµήτριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
Στη συνέχεια το λόγο ̟ήρε ο ∆ήµαρχος Σάββας Ζαµανίδης ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι : 
 
    Κατ ‘ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007 είναι δυνατή η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού  για 
αντιµετώ̟ιση κατε̟ειγουσών , ε̟οχικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών , 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
µέγιστης διάρκειας δύο (2) µηνών (σε συνολικό διάστηµα δώδεκα  
µηνών ). 
   Ο φορέας διενεργεί την ̟ρόσληψη και α̟οστέλλει τον ̟ίνακα 
̟ροσλη̟τέων κάθε φορά στο ΑΣΕΠ ,καθώς και όλους τους ̟ίνακες 
̟ροσλη̟τέων  κάθε έτος, το αργότερο µέχρι και 31Η Ιανουαρίου 
του ε̟όµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο 
για την συνδροµή των όρων ̟ρόσληψης της ̟αρούσας 
̟ερί̟τωσης. 
   Έχοντας ως δεδοµένο α) ότι το υ̟άρχον µόνιµο ̟ροσω̟ικό δεν 
ε̟αρκεί αριθµητικά ώστε να αντα̟εξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες 
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για την α̟οκοµιδή των α̟ορριµµάτων του διευρυµένου ∆ήµου 
Εορδαίας  β) ̟ολλοί α̟ό τους ε̟ιτυχόντες του διαγωνισµού θα 
έρθουν σύµφωνα µε δήλωση τους  όταν εκδοθούν τα οριστικά 
α̟οτελέσµατα  γ) το γεγονός ότι οι συµβάσεις των ̟ροηγούµενων 
διµήνων έληξαν  και η υ̟ηρεσία καθαριότητας αντιµετω̟ίζει 
̟ροβλήµατα µε α̟οτέλεσµα να κινδυνεύει ̟λέον η ∆ηµόσια υγεία. 
Προτείνω την ̟ρόσληψη 20 ατόµων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  
 

Στον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2018 και συγκεκριµένα στον ΚΑ 
20.6041.0000 Τακτικές α̟οδοχές εκτάκτων θα ̟ρέ̟ει να ενισχυθεί 
µε το ̟οσό των 50.000 € και 10.000 € στον ΚΑ 20.54.0024 « ΙΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ α̟ό τον ΚΑ 20.6011.0000 και 20.6051.0000  
 

Ε̟ίσης λόγω  των ̟αρατεταµένων βροχο̟τώσεων στην ̟εριοχή 
µας  είχε σαν α̟οτέλεσµα την ανά̟τυξη χόρτων  και ζιζανίων σε 
όλους τους κοινόχρηστους χώρους και  στα Πάρκα του ∆ήµου 
Εορδαίας., καθώς και καταστροφές ̟αιδικών χαρών δένδρων 
κ.λ.̟.  ,  ε̟ίσης ενόψει την έναρξης της σχολικής χρονιάς ̟ολλά 
σχολεία τα χόρτα έχουν µεγαλώσει σε υ̟ερβολικό βαθµό καθώς 
ε̟ίσης και ̟ολλά δένδρα είναι ε̟ικίνδυνα και χρειάζονται 
κλάδεµα  
Εκτός α̟ό την αισθητική εικόνα , α̟οτελούν ε̟ικίνδυνες εστίες 
για φίδια και Ποντίκια  και αργότερα τον κίνδυνο της ̟υρκαγιάς.  

Λόγοι διασφάλισης της δηµόσιας ασφάλειας και υγιεινής  
καθιστούν αναγκαίο να ̟ραγµατο̟οιηθούν εργασίες 
κλαδέµατος  των ε̟ικίνδυνων  ξερών δένδρων , καθαρισµό των 
̟άρκων α̟ό τα χόρτα και  
∆εδοµένο ότι το υ̟άρχον ̟ροσω̟ικό δεν ε̟αρκεί να καλύψει 
τις 25 Το̟ικές κοινότητες και την Πτολεµαΐδα , το γεγονός ότι 
οι συµβάσεις Ι∆ΟΧ  διάρκειας α̟ασχολούνται α̟οκλειστικά 
στην υ̟ηρεσία καθαριότητας. Ζητούµε την άµεση ̟ρόσληψη 
15  ατόµων ΥΕ Εργατών Πρασίνου  ̟ροκειµένου η υ̟ηρεσία 
µας να καλύψει  τις ε̟είγουσες ε̟οχικές ανάγκες  

 

Η δα̟άνη των ανωτέρω θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑΕ   
 

35.6041.0000 µε το ̟οσό των 30.000 € 
35.6054.0024 µε το ̟οσό των 7.500 € 
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Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 216/2018 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του  ∆ηµάρχου  τις 
αναφερόµενες διατάξεις καθώς και την  υ̟’αριθ.  17946/28-8-2018 
2018   βεβαίωση της οικονοµικής υ̟ηρεσίας για την ̟ρόβλεψη 
δα̟άνης  στον ̟ρ/σµό  οικονοµικού   Ετους 2018 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει την ̟ρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού για 
κατε̟είγουσες ε̟οχιακές ανάγκες του ∆ήµου µας µέγιστης 
διάρκειας δύο (2) µηνών , ( σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 
µηνών ) σύµφωνα µε το άρθρο 206 του N.358V2007 των 
̟αρακάτω ειδικοτήτων:  

 
• Τριάντα ( 20)  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  . 
• ∆εκα̟έντε (15) ΥΕ εργατών ̟ρασίνου  
  
        

2. Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 208 ως εξής : 
Μεταφέρει ̟ίστωση 50.000 € α̟ο τον ΚΑ 20.6011.0000 Τακτικές 
α̟οδοχές τακτικών υ̟αλλήλων στον ΚΑ 20.6041.0000 Τακτικές 
α̟οδοχές εκτάκτων υ̟αλλήλων  και 
10.000 € α̟ο τον ΚΑ 20.6051.0000 « Εργοδοτικές εισφορές 
καθαριότητας  στον ΚΑ 20.6054.0024 ΙΚΑ Εκτάκτων . 
 
Για την υ̟ηρεσία ̟ρασίνου θα βαρύνουν τους ΚΑ  
 
35.6041.0000 µε το ̟οσό των 30.000 € 
35.6054.0024 µε το ̟οσό των 7.500 € 

 
 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.   216 / 2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 

ΑΔΑ: ΨΔΗ2ΩΡ6-ΒΡΩ



                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 

 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

 18 Μπίγγας Στέφανος 

             Πτολεµαΐδα 19 Καραίσκος Γεώργιος       

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού   
Συµβουλίου         

20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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