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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο .- Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού
 δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
 περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Αριθμός Απόφασης  113/2011

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του  Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη  Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος 22. Τσαγκάλης Αντώνιος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  αριθμ.64/2011  απόφασης  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  «Καθορισμός  δικαιώματος  και  περισσεύματος  βοσκής  έτους  2011» 
λόγω  αιτήσεων  κτηνοτρόφων  που  αιτούνται  την  άμεση  διάθεση  βοσκότοπου, 
ώστε  να  ταχτοποιήσουν  τις  δηλώσεις  τους  στο  ΟΣΔΕ  2011.  (εισηγητής  ο 
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)

2. «Αναβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αγιάς  σε  Πυροσβεστικό  Σταθμό» 
λόγω  ότι  άμεσα  πρέπει  να  γνωστοποιήσουμε  στους  υπεύθυνους  φορείς  τις 
επιπρόσθετες  ανάγκες  πυρασφάλειας  της  περιοχής  του  νέου  Δήμου  μας. 
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.

Επίσης  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  συζήτηση  ψηφίσματος  που  κατέθεσε  ο 
επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με: 

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ  
ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 
διάταξης  θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Λάμπρου Ευάγγελος 4. Μπαράκος Γεώργιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Ράντζος Νικόλαος

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
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Θέμα 8ο .- Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Αριθμός Απόφασης  113/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Με την αριθμ.23/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Προγραμματισμός 

προσλήψεων  προσωπικού  έτους  2011,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
ορισμένου χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου» ζητήσαμε την έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού: 

Για το Δήμο Αγιάς
1. Είκοσι δύο (22) θέσεις  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου 

υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων για το έτος 2011, 
 Τέσσερις (4) Ναυαγοσώστες ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα τριών μηνών.  
 Δύο (2) Ηλεκτρολόγους ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.  
 Τρεις  (3) Χειριστές ισοπεδωτή γαιών ΔΕ28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Τρεις (3) Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα (1) Χειριστή πολυμηχανήματος ΔΕ 28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα (1) Οδηγό φορτηγού ΔΕ 28 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Έξι (6) Διοικητικούς  υπαλλήλους ΔΕ1 για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. 
 Ένα (1) Δενδροκηπουρό για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
 Ένα (1) Δασολόγο ΠΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
2. Για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»

Δύο (2) θέσεις
3. Για τις ανάγκες της Κοινωφελής Επιχείρησης «Καλυψώ»

Τρεις (3) θέσεις 
4. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς

Εννέα  (9) θέσεις 
5. Για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρίας «Δημοτικό Κάμπινγκ Στομίου»

Πέντε (5) θέσεις 
6. Για τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου. 

Τρεις  (3) θέσεις 

Με  το  α.π.οικ.23335/16-5-2011  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, - Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας  
ΟΤΑ - Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ μας ανακοινώθηκε ότι:

Με την αριθμ.22755/12-5-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της  
αριθμ.33/2006  ΠΥΣ  «Αναστολή  διορισμών  και  προσλήψεως  στο  Δημόσιο  Τομέα»  
όπως ισχύει και σύμφωνα με την αριθμ.4350/2599/22-3-2011 εισηγητική έγκριση της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Λάρισας «πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ορισμένου  
χρόνου», μας εγκρίθηκε η απασχόληση οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου  
χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ο  καθορισμός  του  αριθμού  και  των  ειδικοτήτων  του  προσωπικού  που  μας  
εγκρίθηκε  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  
Δικαίου, θα γίνει με απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου κατόπιν εισήγησης από τα  
διοικητικά συμβούλια των Ν.Π. , επί τη βάσει των αιτημάτων εποχικού προσωπικού  
που  στάλθηκαν  για  έγκριση  στα  πλαίσια  του  προγραμματισμού  έτους  2011,  με  
προτεραιότητα  στην  κάλυψη  αναγκών  πυροπροστασίας,  παιδικών  σταθμών,  
ναυαγοσώστων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
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Η πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  
άρθρου 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  ιδίως με τις  
διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του ν.3812/2009 για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες από  
την ημέρα πρόσληψης, με εξαίρεση τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που η  
χρονική διάρκεια είναι ίση με τον χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνω την πρόσληψη τεσσάρων ναυαγοσωστών και  
σας καλώ να διανείμετε τις άλλες τέσσερις θέσεις».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κ. 

Πατσάς Κυριάκος στη τοποθέτησή του είπε τα εξής:
«Προτείνω  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  πρώην  Μουσικής  Σχολής  και  νυν  

Κοινωφελούς Επιχείρησης “Καλυψώ” οι τέσσερις θέσεις να έχουν την ειδικότητα του  
καθηγητή μουσικής».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος 
είπε στην τοποθέτηση του:

«Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε  
υπηρεσίες, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις αμοιβές τους  
και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους προσλήψεις οι οποίες δίνουν  
απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

 την εισήγηση του Δημάρχου
 την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Πατσά Κυριάκου
 την αριθμ.23/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 το α.π.οικ.23335/16-5-2011 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Α. & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  

- Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ - Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει την απασχόληση και την ειδικότητα του προσωπικού των  οκτώ (8) 
ατόμων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 
περιοδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  τα  Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ως εξής:

Α.- Στις υπηρεσίες του Δήμου.
 Τέσσερις (4) Ναυαγοσώστες ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα τριών μηνών.  

Β.- Στην  Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» .
 Τέσσερις  (4) Εκπαιδευτικούς Μουσικής ΤΕ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών

Μειοψήφησε  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. 
Μαρούδας Ρίζος για τους λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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