
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 41/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-3-2013

κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο : Πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  την  αντιμετώπιση 
εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ., στην 
αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου  3397/14-3-2013 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Ιωάννη 
Αργυρούλη, 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 της παρ. 5 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βαλάρης Γεώργιος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Σιμούλης Θωμάς
12. Σμυρλής Βασίλειος 13. Σουλιώτης Θεόδωρος  
14. Στάθης Νικόλαος 15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τσαγκάλης Αντώνιος 17. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
18. Αργύρης Νικόλαος 19. Βόγιας Δημήτριος
20. Καλαγιάς Γρηγόριος 21. Καψάλης Βασίλειος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Ξαφάρας Χρήστος 25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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), Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Ιωάννης 
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού 
συμβουλίου τα παρακάτω:

«Με  τις  διατάξεις  της  παρ.5  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/10  ορίζεται  ότι  σε  
κατεπείγουσες  περιπτώσεις,  η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση  
πρέπει  να  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται  
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην  πρόσκληση  που  σας  έχει  επιδοθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  
χαρακτήρα και είναι οι εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι: 
1. πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα η πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δίκτυο 

Αποχέτευσης Στομίου», για την οποία πρέπει να υπογραφεί και προγραμματική  
σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Αγιάς, αφού δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, 

2. πρέπει  να  αποσταλεί  άμεσα  (έως  19/3/2013)  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ο προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης  
έργου,  για  το  έτος  2013,  με  ταυτόχρονη  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  
οικονομικού έτους 2013 στην οποία θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις για την  
εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων και

3. εκκρεμεί  η  πρόσληψη  προσωπικό  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  με  
συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η  
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  
δίμηνης απασχόλησης και συγκεκριμένα δέκα πέντε (15) ΥΕ εργατών καθαριότητας  
για  τον  καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (καθαρισμός  πάρκων,  
πλατειών, οδών κλπ.).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον των  
θεμάτων της συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
˗ την εισήγηση του Προέδρου, 
˗ την  υπ’  αριθμ.  3397/14-3-2013  πρόσκληση  για  κατεπείγουσα  σύγκληση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου και
˗ τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη συζήτηση των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  με  τη  μορφή του  κατεπείγοντος  και 
εισέρχεται στη συζήτησή τους:
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εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός  σύμβουλος κ.  Βασίλειος  Λέτσιος που 
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
˗ την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου,
˗

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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