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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

55/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 9
ο
 :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος
2
 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 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. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  9
ο
 :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος 

Λέτσιος, 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.» 
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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. 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό του δήμου Αγιάς είναι η έντονη τουριστική  κίνηση από τους πρώτους μήνες της 

άνοιξης, που εντείνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις 

προκλήθηκαν ζημιές στην παραλιακή ζώνη του  δήμου,  όπως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, καθώς και σε 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους που χρήζουν την άμεση αποκατάστασή τους ενόψει της καλοκαιρινής 

περιόδου. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την πρόσληψη  δέκα ατόμων (10) ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών 

καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  δίμηνης (2) απασχόλησης. 

 

Η δαπάνη  των παραπάνω θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικον. έτους 2016 και 

συγκεκριμένα τους Κ.Α. 02.20.6041.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων δίμηνης απασχόλησης  » και 

Κ.Α 02.20.6054.02 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ.».    

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Αναπαράγουμε στο δήμο μας αυτές τις απαράδεκτες εργασιακές 
σχέσεις, των δύο και τριών μηνών, αφήνουμε στην ουσία της Υπηρεσίες χωρίς να επανδρώνονται με το 
απαραίτητο προσωπικό και ταυτόχρονα αναπαράγουμε τις πελατειακές σχέσεις των εκάστοτε 
διαχειριστών της εξουσίας με το κοινό. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν πολιτικές και ηθικές ευθύνες. 
Δεν μπορείς να μιλάς για την αντιμετώπιση αναγκών με συμβάσεις δύο και τριών μηνών. Δεν μπορείς να 
μιλάς για διανομή της εργασίας και της φτώχειας χωρίς να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες. Τα ρίχνετε όλα αυτά 
μαζί σ’ ένα τσουβάλι. Ούτε τις ανάγκες της Υπηρεσίας θα τις αντιμετωπίσετε, ούτε την ανεργία θα την 
καταπολεμήσετε μ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά τις πελατειακές σχέσεις θα τις ενισχύσετε. Φυσικά και 
καταψηφίζουμε».  
 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς 

Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα το ψηφίσω το θέμα. Επειδή όμως η εύρεση εργασίας έχει 
γίνει “αιτία πολέμου” θα ήθελα να δοθεί δημοσιότητα στην προκήρυξη και εάν υπάρξει ενδιαφέρον από 
περισσότερα άτομα από αυτά που θα προσλάβουμε, να δώσουμε βάση ναι μεν στα τυπικά προσόντα, 
αλλά και στην οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των ατόμων. Έτσι θα αποφύγουμε τη γκρίνια και 
τυχόν παρεξηγήσεις στην τοπική κοινωνίας». 
 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Επειδή θα εμφανιστούν και θα προσληφθούν τα ίδια άτομα και επειδή ο κ. 
Σιμούλης ανέφερε τη δημοσιότητα, πρέπει η δημοτική αρχή να βάλει την ανακοίνωση σε εφημερίδες και 
στο site του Δήμου. Επίσης πρέπει να ενημερώσει και το “Δώτιον Πεδίον” με ένα e-mail για να το 
προωθήσουμε και ενημερώσουμε και εμείς για τη διαδικασία. Να βοηθήσουμε και εμείς. Έτσι κι αλλιώς 
πάλι τα ίδια άτομα θα ’ρθουν». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (Α΄47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 4 παρ. 2 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου 

(Α΄102): «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 περιπτ. ιε του ν. 2190/1994 (Α΄28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

3812/2009 (Α΄234): «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

- την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003: «Πρόσληψη προσωπικού στους 

Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού»,  

- την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 5345/4-2-2005: «Πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄  Βαθμού», 

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

- την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Δήμου Αγιάς και την με υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2574/30.03.2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

- τις έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου , διάρκειας 

δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και συγκεκριμένα 

την πρόσληψη δέκα (10) εργατών ειδικότητας ΥΕ γενικών καθηκόντων.  

 

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 2016 και 

συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς της Υπηρεσίας Καθαριότητας:  

Κωδικός Αριθμός Τίτλος Ποσό 

02.20.6041.02 Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων δίμηνης απασχόλησης   17.000,00€ 

02.20.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. 7.000,00€ 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθώς και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας 

(επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα - Λιαράτσικα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: ΩΩ8ΘΩ6Ι-ΛΩΑ
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