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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
236/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 19ης/ 21-12-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο ΕΗΔ:

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στην Αγιά σήμερα 21/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (5:00μμ.) στην
αίθουσα «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
17787/17/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καψάλης Βασίλειος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
17. Τσιτσές Δημήτριος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης).
Απόντες
19. Αργύρης Νικόλαος
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Αθανασία Μπαρτζώκα, Σπανός Ιωάννης
και Αλέξιος Μπουζούκης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος
Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού. (Εισήγηση: Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση επιμήκυνσης χρόνου αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας
Θεσσαλίας (ΦοΔΣΑ). (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής
και τα μέλη της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία», κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος
και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αντιδρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο για τη συνέχιση της
μη ανάρτησης των αποφάσεων του Δημάρχου, που αφορούν τις πληρωμές οφειλών
παρελθόντων ετών, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@υγεια».
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 2ο ΕΗΔ:

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
«Με την υπ’ αριθμ.17/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ6Ι-Η3Ξ) απόφασή σας εγκρίθηκε: α) ο
προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2012 και β) η υποβολή
σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη πενήντα ατόμων
(50) διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2012.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το οικ.23911/14-6-2012 έγγραφό του, μας ανακοίνωσε
ότι: με την 23672/13-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
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Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μας εγκρίθηκε η
απασχόληση είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει κατά πάγια
διαδικασία, από το δημοτικό συμβούλιο, σε αντιστοιχία με το υποβληθέν αίτημά μας
στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για χρονικό
διάστημα έως οκτώ(8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Δήμου,
2. την περικοπή των δαπανών και την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας,
3. την απασχόληση
στην υπηρεσία καθαριότητας υπαλλήλων με 5μηνη
απασχόληση (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
4. την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών
εισηγούμαστε να καθορίσετε με απόφασή σας τον αριθμό των υπαλλήλων και τις
ειδικότητες αυτών, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΤΟΜΩΝ
Οδηγοί
1
απορριμματοφόρου ΔΕ
Να φέρει και άδεια οδήγησης λεωφορείου
Οδηγοί φορτηγού ΔΕ
1
για χαμηλότερο μισθολογικό κόστος
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ
7
Χειριστές JCB ΔΕ
1
Χειριστές διαμορφωτής
1
γαιών ΔΕ
Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
1
Να φέρει άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
καθώς και τον χρόνο απασχόλησης των ανωτέρω στους οκτώ (8) μήνες».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να
γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων, τις αμοιβές και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους
προσλήψεις οι οποίες δίνουν απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.
Βλέπω την ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, όμως δεν θα τις
εγκρίνω γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, αλλά ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους
προσλήψεις γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό».
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- την υπ’ αριθμ.17/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ6Ι-Η3Ξ) απόφασή του με θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών
έτους 2012 του Δήμου Αγιάς»,
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-

το υπ’ αριθμ. οικ. 23911/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με
θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»,
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 και
την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κου Ρίζου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Καθορίζει τις ειδικότητες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:
Αριθμός
Πρόσθετα
Ειδικότητα
ατόμων
προσόντα
Οδηγοί
1
απορριμματοφόρου ΔΕ
Να έχει και άδεια οδήγησης λεωφορείου
Οδηγοί φορτηγού ΔΕ
1
για χαμηλότερο μισθολογικό κόστος
Εργάτες καθαριότητας
7
ΥΕ
Χειριστές JCB ΔΕ
1
Χειριστές διαμορφωτής
1
γαιών ΔΕ
Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
1
Να έχει άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Β. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3812/2010, για χρονικό διάστημα οκτώ (8)
μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.
Μειοψήφησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 236/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

