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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 28/11/2018 ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 29.11.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 9846 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

182/2018 
από το πρακτικό της 14ης/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 28.11.2018, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9718/28.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος 

Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα 

και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα για την 

κάλυψη των θέσεων των προσληφθέντων με την 3Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και συγκεκριμένα για την κάλυψη των θέσεων των προσληφθέντων με την 3Κ/2017 προκήρυξη 

του ΑΣΕΠ, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αλέξανδρος Ντελής, Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 

4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος 

Α’), ορίζονται τα εξής:  

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που 

απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών 

γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 

μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., 

καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου 

έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν 

κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 

διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών 

που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, 

τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 

33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που 

διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους 

πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ 

διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, 

εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 

του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 

Στις 31/3/2018 έληξαν οι παρατάσεις των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου των 23 ατόμων (19 εργάτες 

καθαριότητας ΥΕ και 4 οδηγοί ΔΕ). 

 

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στον Δήμο Αγιάς 

παρουσιάστηκαν 3 Εργάτες καθαριότητας ΥΕ, οι οποίοι και υπέγραψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8 

μήνες). 

 

Οι συμβάσεις των ανωτέρω υπαλλήλων λήγουν στις 30/11/2018  

 

Με βάση τα παραπάνω και επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι: για την αντιμετώπιση της καθημερινής 

καθαριότητας του Δήμου μας ήτοι δρόμων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, απαιτούνται κατ’ 
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ελάχιστο 2 άτομα. Από τα παραπάνω δικαιολογείται πλήρως η πρόσληψη των 3 ατόμων εργατών 

καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για την υπηρεσία της καθαριότητας μέχρι 

την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 και όχι πέραν των δύο μηνών. 

 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των 3 εργατών καθαριότητας,  για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνουν 

τον ΚΑ 02.20.6041.01με το ποσό των 9.600,00€ για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 02.20.6054.01 με ποσό 

4.200,00€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και 

εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2018. 
      

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

- το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 

και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), 

- την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

3812/09, 

- την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου, 

- την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003, 

- την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005 

- το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ,  

- την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, 

- την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας , 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την κάλυψη εκτάκτων 

κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ 

 

Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις εισφορές του παραπάνω προσωπικού, που έχουν 

προβλεφθεί και θα βαρύνουν το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και 

συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς της Υπηρεσίας Καθαριότητας:  

Κωδικός Αριθμός Τίτλος Ποσό 

02.20.6041.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων O.X. 9.600,00€ 

02.20.6054.01 Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. 4.200,00€ 

 

Γ. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


