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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.13/18-7-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 369

Πεξίιεςε
Καηαλνκή εγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο
ζην Γήκν Ξάλζεο θαη ζηα ΝΠΓΓ απηνύ

ηελ Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 18 Ινπιίνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση. 41353/14-7-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 28
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζεΐλ
4) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
5) Βαζηινύδεο Ηιίαο
5) Φηιίππνπ Φίιηππνο
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε αλ
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
8) Ηιηάδεο Θσκάο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
21) Πνύιηνο Υξίζηνο
11) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
22) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
12) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
23) Σνπ Ιζκέη
13) Μαδαξάθεο πύξνο
24) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
14) Μνύξθαο Υξήζηνο
25) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
15) Μπεθηέο ακπξή
26) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μπέλεο Γεκήηξηνο
27) Φσηηάδεο Νηθόιανο
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
28) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
18) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
19) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
20) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
(ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο)
θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δπκνίξνπ, Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο θαη ησλ Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο Γηακαληήο θαη Κνκλελώλ
Απνζηνιίδεο Φώηηνο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση. 37422/27-6-2011 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Πξνζσπηθνύ ε νπνία αθνξά ηελ Καηαλνκή
εγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο ζην Γήκν
Ξάλζεο θαη ζηα ΝΠΓΓ απηνύ θαη ε νπνία έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππόςε:
1. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 23384/16-5-2011 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνύ ΟΣΑ ηεο Γ/λζεο
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ην νπνίν εγθξίζεθαλ δέθα νρηώ
(18) ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή
άιισλ πεξηνδηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζην Γήκν Ξάλζεο.
2. Σν κε αξηζ. 6ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο ηέγεο Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
«Κσλ/λνο Μπέλεο» πνπ εκπεξηέρεη ηελ ππ’ αξηζ. 10/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ αλά εηδηθόηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δεηά ην λνκηθό πξόζσπν.
3. Σν κε αξηζ. 3ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο πνπ εκπεξηέρεη
ηελ ππ’ αξηζ. 5/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ αλά
εηδηθόηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δεηά ην λνκηθό πξόζσπν.
4. Σν κε αξηζ. 6ν πξαθηηθό ηαθηηθήο ησλ Βξεθνλεπηαθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο πνπ
εκπεξηέρεη ηελ ππ’ αξηζ. 15/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ
ζέζεσλ αλά εηδηθόηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δεηά ην λνκηθό πξόζσπν.+
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5. Σν κε αξζ. 24001/23-5-2011 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο
ελόηεηαο ηαπξνύπνιεο Ξάλζεο κε ην νπνίν
θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ αλά εηδηθόηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δεηά ε Γεκνηηθή Δλόηεηα.
6. Σν κε αξηζ. 24001/27-05-2011 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκ. Γεκνηηθήο
Αζηπλόκεπζεο ηεο Γ/λζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ν
αξηζκόο ησλ ζέζεσλ αλά εηδηθόηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δεηά ην αλσηέξσ γξαθείν.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε 1) ηελ αξηζ. 215/2011
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο ΦΔΚΒ 1190/09.06.2011 πγρώλεπζε ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη
ζύζηαζε λένπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ
Ξάλζεο» 2) ηελ αξηζ. 217 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο ΦΔΚΒ1190/09.06.2011 κε ηελ
επσλπκία πγρώλεπζε ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζύζηαζε λένπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν
Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Ξάλζεο»
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ θαηαλνκή ησλ δεθανθηώ (18) εγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 8κελεο δηάξθεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαζώο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο σο εμήο:
Α) ην Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Ξάλζεο»:
α) Γύν (2) ζέζεηο κνπζηθώλ κε εηδηθόηεηα Γηδαζθαιία θηζάξαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκ. Ωδείνπ.
β) Μία (1) ζέζε κνπζηθνύ κε εηδηθόηεηα Γηδαζθαιία Βπδαληηλήο κνπζηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηκ. Ωδείνπ.
γ) Μία (1) ζέζε κνπζηθνύ κε εηδηθόηεηα Γηδαζθαιία Βηνιηνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκ. Ωδείνπ.
δ) Γύν (2) ζέζεηο κνπζηθώλ κε εηδηθόηεηα Αλώηεξσλ Θεσξεηηθώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκ. Ωδείνπ.
ε) Γύν (2) ζέζεηο κνπζηθώλ κε εηδηθόηεηα Γηδαζθαιία Πηάλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκ. Ωδείνπ.
γ) Μία (1) ζέζε κνπζηθνύ κε εηδηθόηεηα Γηδαζθαιία Πλεπζηώλ νξγάλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Φηιαξκνληθήο.
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 22.000€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη ζα βαξύλεη
ηνλ θσδηθό Κ.Α. 10.6041 θαη δαπάλε ύςνπο 6.000€ ε νπνία αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα
βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 10.6054 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 δαπάλε ύςνπο 33.000€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη 11.000€ ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Β) ην Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Ξάλζεο»:
α) Σέζζεξεηο (4) ζέζεηο ΣΔ9 Βξεθνλεπηνθόκσλ.
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 18.000€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό Κ.Α. 15.6011.002 θαη δαπάλε ύςνπο 6.000€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.
15.6051.005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 ζα πξνθιεζεί δαπάλε ύςνπο 40.000€ γηα κηζζνδνζία θαη ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό αξηζκό 15.6011.002 θαη δαπάλε ύςνπο 16.000€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό Κ.Α. 15.6051.005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Γ) ην Γήκν Ξάλζεο:
α) Γύν (2) ζέζεηο εηδηθόηεηαο ΤΔ Δξγαηώλ Φπιάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γαζηθνύ Υσξηνύ Δξύκαλζνπ.
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 6.700€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη ζα
βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη δαπάλε ύςνπο 1.900€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα
βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθνύ έηνο 2012 ζα πξνθιεζεί δαπάλε ύςνπο 13.500€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη
ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη δαπάλε ύςνπο 3.900€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα
βαξύλεη ηνλ θσδηθό αξηζκό 02.35.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
β) Μία (1) ζέζε εηδηθόηεηαο ΤΔ Καζαξηζηξηώλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γαζηθνύ ρσξηνύ
«Δξύκαλζνπ», ησλ νηθνηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ «ΗΝΙΟΥΟ» θαη ηνπ θαηαθπγίνπ ΓΡΤΜΙΑ.
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 3.350€ ε νπνία αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη ζα
βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη δαπάλε ύςνπο 950€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα
βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 02.35.6054.01ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 ζα πξνθιεζεί δαπάλε ύςνπο 6.750€ γηα κηζζνδνζία ε νπνία ζα βαξύλεη
ηνλ θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη δαπάλε ύςνπο 1950€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό αξηζκό Κ.Α.02.35.6054.01ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
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γ) Μία (1) ζέζε εηδηθόηεηαο ΠΔ Γαζνιόγνπ θαη ειιείςεη απηνύ ΣΔ Γαζνπόλνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γαζηθνύ ρσξηνύ «ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ» .
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 4.200€ γηα κηζζνδνζία ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό Κ.Α. 02.30.6041 θαη 1.100€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό αξηζκό Κ.Α.
02.30.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 ζα πξνθιεζεί δαπάλε ύςνπο 8.450€ γηα κηζζνδνζία θαη ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό Κ.Α. 02.30.6041 θαη 2.250€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό Κ.Α.
02.30.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
δ) Μία (1) ζέζε εηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγνύ κε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ θαη Δ θαηεγνξίαο, γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε ύςνπο 4.000€ γηα κηζζνδνζία, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ
θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη 1.300€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.
02.35.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.
Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 ζα πξνθιεζεί δαπάλε ύςνπο 7.650€ γηα κηζζνδνζία, ε νπνία ζα βαξύλεη
ηνλ θσδηθό Κ.Α. 02.35.6041 θαη 2.550€ γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό
Κ.Α. 02.35.6054.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο.
……………………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο Πξόεδξνο
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Τπνγξαθή)

ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 2-8-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ

Ακπαηδή Δπζπκία

Σα κέιε
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)

