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---------------------------------- 
 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   12-6-2019    ηµέρα   Παρασκευή    και  
ώρα  7  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε       το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  11272/ 6-6-2-019 ̟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 ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών 
στην υ̟ηρεσία καθαριότητας 
 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1  Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Πολυχρονίδης Κων/νος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Παπάς ευθύµιος   

    8 Κύρκα Μαρία  8 Κάλφας Γεώργιος 
    9 Αριστερίδης Ιωάννης 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Παπαοικονόµου Παντελής 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Τσολακίδης Ισαάκ 12  Καραισκος Γεώργιος  
  13 Ανδρεάδης Κων/νος 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστω 
  14 Ασπράγκαθος Ιωάννης 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μπίγγας Στέφανος 15 Απαζίδου Σοφία 
  16 Μίχος Κωνσταντίνος         
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  17  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 18 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  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 ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο 
Καθαριότητας κ. ∆ηµήτρη Πολυχρονίδης 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 ). 
Λαµβάνοντας υ̟όψη α)  ότι ο ∆ήµος µας ̟εριλαµβάνει 25 το̟ικές 
κοινότητες και τα γεωγραφικά όρια ε̟εκτείνονται σε µεγάλη 
έκταση   β) ̟ολλοί α̟ό τους ε̟ιτυχόντες του διαγωνισµού θα 
έρθουν σύµφωνα µε δήλωση τους  όταν εκδοθούν τα οριστικά 
α̟οτελέσµατα  γ) το γεγονός ότι οι ΥΕ βοηθητικό ̟ροσω̟ικό 
καθαριότητας « Πρόγραµµα Κοινωφελές του ΟΑΕ∆ » δεν 
ε̟ιτρέ̟εται να α̟ασχοληθούν ως συνοδοί α̟ορριµµατοφόρων  δ) 
οι συµβάσεις των ̟ροηγούµενων διµήνων έληξαν  και η υ̟ηρεσία 
καθαριότητας αντιµετω̟ίζει ̟ροβλήµατα και λόγω αυξηµένων 
αναγκών ̟ου ε̟ιφέρει η θερινή ̟ερίοδο  µε α̟οτέλεσµα να 
κινδυνεύει ̟λέον η ∆ηµόσια υγεία. 
κρίνεται α̟αραίτητη  η ̟ρόσληψη  ̟ροσω̟ικού 12 ατόµων µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης 
διάρκειας  για την αντιµετώ̟ιση των ̟ροαναφερόµενων αναγκών 
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Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Συνοδοί α̟ορριµµατοφόρων  

12 

 ΣΥΝΟΛΟ 12 

 
Στον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 και συγκεκριµένα στον ΚΑ 
20.6041.0000 «Τακτικές α̟οδοχές εκτάκτων», θα ̟ρέ̟ει να 
ενισχυθεί µε το ̟οσό των  13.000 € και ο ΚΑ 206054.0024  µε το 
̟οσό των 3.700 € α̟ό το α̟οθεµατικό  
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 3870/2010 ό̟ως έχει 
τρο̟ο̟οιηθεί  και ισχύει σήµερα  οι διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν. 2190/1994 το ο̟οίο ρυθµίζει  τις ̟ροσλήψεις και τις 
υ̟ηρεσιακές µεταβολές  κατά τις ̟ροεκλογικές ισχύουν για το 
χρονικό διάστηµα  του ενός µηνός  ̟ου ̟ροηγείται της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών 
εκλογών  και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.   
Οι ανωτέρω ̟ροσλήψεις σύµφωνα µε την εγκύκλιο 14 /3-4-2019 
του ΥΠΕΣ και το άρθρο 82 ̟αρ. 2 του Ν. 4604/2019  ανήκουν στην 
εξαίρεση  αναστολής ̟ροσλήψεων  
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 

Αριθµ. α̟όφ.  149 /2019 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του  Αντιδηµάρχου    
τις αναφερόµενες διατάξεις καθώς και την  υ̟’αριθ  11808/14-6-
2019 βεβαίωση της οικονοµικής υ̟ηρεσίας για την ̟ρόβλεψη 
δα̟άνης  στον ̟ρου̟ολογισµό  οικονοµικού  Ετους 2019 ύστερα 
α̟ό τρο̟ο̟οίηση ̟ρ/σµού  

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:  
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• ∆ώδεκα ( 12)  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί 
α̟ορριµµατοφόρων  ). 

 
2. Τρο̟ο̟οιεί τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 ως εξής : 
Μεταφέρει συνολική ̟ίστωση 16.700 € α̟ό το α̟οθεµατικό 
κεφάλαιο και κατανέµει αυτό  : 
13.000 € στον ΚΑ 20.6041.0000  Αµοιβές έκτακτου ̟ροσω̟ικού  
3.700 € στον ΚΑ 20.6054.0024 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων  
 
3. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τις ̟εραιτέρω ενέργειες. 

Η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α τόνισε στόχος είναι να έχουν όλοι µόνιµοι 
και σταθεροί δουλειά  

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 149    /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

     6 . Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7. Χαιτίδης Γεώργιος 

 8. Κύρκα Μαρία  

 9. Αριστερίδης Ιωάννης 

 10. Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 12. Τσολακίδης Ισαάκ 

 13. Ανδρεάδης Κων/νος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  14. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

  Συµβουλίου  15. Μπίγγας Στέφανος 

             16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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