Περίληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
διάρκειας δύο (2) μηνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Σήμερα στις 5 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα του
Δήμου στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.102/5-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου του
Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του
Δήμου και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θ Ε Μ Α 1ο .- Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αργύρης Νικόλαος
13.- Μαυρογιάννης Αντώνιος
2.- Βατζιάς Αντίγονος
14.- Μπάτσικας Βασίλειος
3.- Βόγιας Δημήτριος
15.- Μπελιάς Αντώνιος
4.- Ζέϊκος Γεώργιος
16.- Ξαφάρας Χρήστος
5.- Γιάνναρος Γεώργιος
17.- Πατσάς Κυριάκος
6.- Γιαννουλέα Χριστίνα
18.- Ριζούλης Στέφανος
7.- Γκουτζουλίκας Γεώργιος
19.- Σκαπέτης Γεώργιος
8.- Καλαγιάς Γρηγόριος
20.- Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
9.- Καψάλης Βασίλειος
21.- Σμυρλής Βασίλειος
10.- Κουτσαντάς Βασίλειος
22.- Σουλιώτης Θεόδωρος
11.- Λέτσιος Βασίλειος
23.- Συρακούλης Γεώργιος
12.- Μαρούδας Ρίζος
24.- Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.- Βαλάρης Γεώργιος
3.- Τσιτσές Δημήτριος
2.- Τσαγκάλης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας ανέλυσε τους
λόγους της κατεπείγουσας συνεδρίασης και συγκεκριμένα είπε πως πρέπει άμεσα να προβούμε
στην πρόσληψη προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της καθαριότητας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων και στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. και πρότεινε στους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν για το κατεπείγον της
σημερινής συνεδρίασης.
Μετά την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη των συμβούλων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Θέμα 1ο .- Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών
Αριθμός Αποφάσεως 2/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σμυρλής
Βασίλειος και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 ορίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την
αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/94.
Κατά την έναρξη λειτουργίας του Δήμου Αγιάς ως Καλλικρατικού από 1-1-2011 και μέχρι την
ολοκλήρωση της οργάνωσης της υπηρεσίας, θα δημιουργηθούν προβλήματα έλλειψης προσωπικού
στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω των μεγάλων αποστάσεων και την ύπαρξη ορεινών οικισμών.
Τα υπάρχον προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας είναι:
 Οδηγοί τρεις ( ένας μόνιμος και δύο με σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει την 13-12011).
 Εργάτες εννέα ( έξι μόνιμοι, δύο αορίστου χρόνου και ένας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
που λήγει την 9-1-2011).
Σε καθημερινή απασχόληση απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας τρία
απορριμματοφόρα, ένα πλυντήριο κάδων και ένα σάρωθρο.
Για την κάλυψη αυτών των αναγκών εισηγούμαστε, να προβούμε στην πρόσληψη δέκα (10)
εργατών καθαριότητας και τριών (3) οδηγών με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών.
Με την εγκύκλιο 45 με αριθμ. Πρωτ.74300/28-12-2010 <περί ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής
διοίκησης και διαχείρισης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.3852/2010> οι μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζουν ότι
μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την31/3/2011 οι προϋπολογισμοί των
δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3α του Ν.3463/2006 πιστώσεις που είναι γραμμένες στους
οικείους κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών των Δήμων μπορούν να διατεθούν με απόφαση
του Δ.Σ.
Για το παραπάνω προσωπικό έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την
κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας, στους προϋπολογισμούς όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Κ.Α
Δήμος
Δήμος
Αγιάς
Μελιβοίας
20.6043.03
36.200
0

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου

Δήμος
Ευρυμενών
0

Δήμος
Λακέρειας
0

Πίστωση
βάση 12/3μηνο
9.050

Κ.Α

Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Αγιάς
Μελιβοίας
Ευρυμενών
Λακέρειας
20.6043.02
112.000
220.000
78.000
0
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Κ.Α
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Αγιάς
Μελιβοίας
Ευρυμενών
Λακέρειας
20.6043.03
35.500
30.000
23.000
0
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 206 του Ν.3584/2007
β) Την εγκύκλιο 45 με αριθμ. Πρωτ.74300/28-12-2010
γ) Την παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
δ) Tο άρθρο 158 παρ. 3α του Ν.3463/2006
και μετά από διαλογική συζήτηση,

Πίστωση
βάση 12/3μηνο
102.500
Πίστωση
βάση 12/3μηνο
22.000

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) εργατών καθαριότητας και τριών (3) οδηγών με
σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών, όπως αναλυτικά στην εισήγηση της παρούσας αναφέρεται, για το χρονικό διάστημα από
20-1-2011 μέχρι 20-3-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
Για το παραπάνω προσωπικό έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την
κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας, στους προϋπολογισμούς όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
1. Έξοδα κίνησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Κ.Α
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Πίστωση
Αγιάς
Μελιβοίας
Ευρυμενών
Λακέρειας
βάση 12/3μηνο
20.6043.03
36.200
0
0
0
9.050
2. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Κ.Α
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Πίστωση
Αγιάς
Μελιβοίας
Ευρυμενών
Λακέρειας
βάση 12/3μηνο
20.6043.02
112.000
220.000
78.000
0
102.500
3. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
Κ.Α
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Πίστωση
Αγιάς
Μελιβοίας
Ευρυμενών
Λακέρειας
βάση 12/3μηνο
20.6043.03
35.500
30.000
23.000
0
22.000
Ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος δεν συμφωνεί με την πρόσληψη του προσωπικού
δηλώνοντας ότι είναι κατά τέτοιων συμβάσεων που δεν λύνουν προβλήματα ούτε στις υπηρεσίες
αλλά ούτε και στην ανεργία που επικρατεί σήμερα.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος

1.- Αργύρης Ν.
2.- Βατζιάς Α.
3.- Βόγιας Δ.
4.- Ζέϊκος Γ.
5.- Γιάνναρος Γ.
6.- Γιαννουλέα Χ..
7.- Γκουτζουλίκας Γ.
8.- Καλαγιάς Γ.

9.- Καψάλης Β.
10.- Κουτσαντάς Β.
11.- Λέτσιος Β.
12.- Μαρούδας Ρ.
13.- Μαυρογιάννης Α.
14.- Μπάτσικας Β.
15.- Μπελιάς Α.
16.- Ξαφάρας Χ.

17.- Πατσάς Κ.
18.- Ριζούλης Σ.
19.- Σκαπέτης Γ.
20.- Σκάρπου -Δουλμέ Α.
21.- Σμυρλής Β..
22.- Συρακούλης Γ
23.- Τριανταφύλλου Α.

