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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 179/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 11ο: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  ημερομίσθιο,  με  βάση  τις 
διατάξεις του άρθρου 12 (περίπτωση κ’ -  παράγραφος 2)  του Ν. 
4071/2012.

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν από 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. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Γώγος  Γρηγόριος  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Μετά από τα  παραπάνω ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου,  κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, 
που  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 11ο: Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  ημερομίσθιο,  με  βάση  τις 
διατάξεις του άρθρου 12 (περίπτωση κ’ -  παράγραφος 2)  του Ν. 
4071/2012.

«Σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 3584/07 οι Δήμοι  μπορούν να απασχολούν 
εργατικό και  τεχνικό προσωπικό,  μέχρι  και  πέντε ημερομίσθια κατ'  άτομο το μήνα,  
εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 

Σύμφωνα  με  την  παρ.2  του  άρθρου  14  του  Ν.  2190/1994 (ΦΕΚ  28 Α΄),  όπως  
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με  
την περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε  
ουσιαστικά  το  άρθρο  210  του  Ν.  3584/2007,  δεν  υπάγεται  στις  διατάξεις  των  
κεφαλαίων  Α΄  Β΄  και  Γ  του  Ν.  2190/94  το  εργατικό  και  τεχνικό  προσωπικό  που  
απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η  
σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε  
δήμους  με  πληθυσμό  μέχρι  δέκα χιλιάδες  (10.000)  κατοίκους  και  μεγαλύτερος  των  
είκοσι (20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους.

Η πρόσληψη γίνεται  με  απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και  δεν 
υπάγεται  στη  διαδικασία  έγκρισης  της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει,  βάσει  πίνακα  
προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας  
πρόσκλησης του οικείου φορέα. 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 των ως άνω περιπτώσεων. Εάν  
κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι  απασχολείται  ή  απασχολήθηκε  προσωπικό  κατά 
παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.  
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997. Το 
προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  περιλαμβάνεται  σε  πίνακα  που  κοινοποιείται  στη 
Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη 
Διεύθυνση  Προσλήψεων  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την  
ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την αξιοποίηση της διάταξης της περίπτ. κ’  
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και την έγκριση απασχόλησης είκοσι (20)  
ατόμων/μήνα, αφού παρέχει ευελιξία και επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων 
ζητημάτων της καθημερινότητας του Δήμου μας».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
˗ την εισήγηση του Δημάρχου,
˗ την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. 
κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012,

˗ την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιος. 37/ οικ. 21097/28.05.2012,
˗ το  γεγονός  ότι  ο  Δήμος έχει  πληθυσμό σύμφωνα με  την τελευταία  απογραφή 

πάνω από 10.000 κατοίκους,
˗ το  γεγονός  ότι  υφίσταται  η  ανάγκη  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με 

ημερομίσθια και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος 
έτους και 

˗  την αρνητική ψήφο του κου Ρίζου Μαρούδα 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Την   πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια 
κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 και 
την  περίπτ.  κ’  της  παρ.  2  του  άρθρου  12  του  Ν.  4071/2012,  προκειμένου  να 
απασχοληθούν  σε  πρόσκαιρες  ή  εποχικές  ή  κατεπείγουσες  ανάγκες  οι  οποίες  θα 
διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.

Β. Ο συνολικός  αριθμός  των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν,  θα είναι  ο 
ανώτερος που προβλέπεται  από την περίπτ.  κ’  της παρ.  2 του άρθρου 12 του Ν. 
4071/2012, δηλαδή είκοσι (20) άτομα.

Γ. Η παρούσα έχει ισχύ έως το τέλος της θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής, με 
την προϋπόθεση της πρόβλεψης σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Δ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που 
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες  και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος.
 
Ε. Η συνολική  δαπάνη για  το  τρέχον  έτος  προϋπολογίζεται  σε  4.000,00€ και  θα 
βαρύνει  τον  Κ.Α.  20.6041.02  με  τίτλο:  «Τακτικές  αποδοχές  υπαλλήλων 
καθαριότητας»  και  τον  Κ.Α.  20.6054  με  τίτλο:  «Εργοδοτικές  εισφορές  εκτάκτου 
προσωπικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

ΑΔΑ: Β4ΓΣΩ6Ι-8ΚΘ


