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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

90/2017 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 22.06.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 ΕΗΔ 

 

Έγκριση ψηφίσματος στήριξης των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας των 

Δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.06.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 4470/18.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης
1
 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Μπεϊνάς Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Μασούρας Γεώργιος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

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: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής. 

 

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 1
ο
 ΕΗΔ 

  

Έγκριση ψηφίσματος στήριξης των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας των 

Δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ. 

 

Το θέμα συζητήθηκε με την μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 

Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Σωτήριος Μάρκου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου ότι ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας κατέθεσε για συζήτηση το παρακάτω ψήφισμα: 

 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. 90/2017 κατά πλειοψηφία απόφασή του και με αφορμή το  

αδιέξοδο που έχει προκληθεί σε όλους τους Δήμους της Χώρας, αλλά και στους Φορείς Διαχείρισης 

Απορριμμάτων της χώρας μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία οι 

παρατάσεις στις συμβάσεις των συμβασιούχων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στους 

Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ κρίθηκαν ομόφωνα αντισυνταγματικές με το σκεπτικό ότι το 

Σύνταγμα απαγορεύει ρητά, τόσο τις παρατάσεις των εν λόγω συμβάσεων όσο και τις μονιμοποιήσεις των 

συμβασιούχων, ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα: 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς: 

1. Στηρίζουμε το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, το οποίο θεωρούμε 

πάρα πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής για τον δήμο και τους δημότες. 

 

2. Εκφράζουμε την συμπαράστασή του στον αγώνα των συμβασιούχων υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας των Δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ για ολοκλήρωση του 

συνόλου του χρόνου της σύμβασης τους - στις 31/12/2017 - και καταβολή των δεδουλευμένων τους για 

τον ανωτέρω χρόνο. 

 

3. Απαιτούμε και εμμένουμε στην πάγια θέση μας για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας στους 

ΟΤΑ και στους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

μεγάλες ανάγκες στις ανταποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες και δει στον τομέα της καθαριότητας και να 

παύσουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την κατοχύρωση των εργασιακών 

δικαιωμάτων των συμβασιούχων και την οριστική επίλυση των παραπάνω θεμάτων». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

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

στην τοποθέτησή του:  

«Φυσικά και συμφωνούμε με το ψήφισμα, αλλά θα μπορούσε ο Δήμαρχος να καλέσει εμένα και τον κ. 
Κασίδα, πριν το καταθέσει για ψήφιση. Να κάναμε δηλαδή μια διαπαραταξιακή και για να έχουμε ένα 
κοινό ψήφισμα». 
 

Η δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Μαρούδα 

– Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) είπε στην τοποθέτησή της:   

«Εμείς διαφωνούμε με τη λογική του συγκεκριμένου ψηφίσματος και προτείνουμε να το ψήφισμα των 
εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, όπως αυτοί το συνέταξαν κι όπως αυτοί το θέλουν. Νομίζω ότι είναι πιο 
αρμόδιοι από εμάς. Φυσικά είμαστε με τους συμβασιούχους και όχι με τους εργοδότες, και το ψήφισμά 
τους προτείνει καμία απόλυση, μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους, μονιμοποίηση όλων και μετατροπή 
των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και φυσικά καταβολή όλων των δεδουλευμένων».  
 
Ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Μπεϊνάς, είπε στην τοποθέτησή του:  

«Να κάνουμε το ψήφισμα, αλλά πόσοι ακόμα να γίνουν μόνιμοι; Πόσο πρέπει να κυνηγούν τους 
ελεύθερους επαγγελματίες για να γίνει το δημόσιο μεγαλύτερο. Και το χειρότερο είναι ότι την 
εμπεδώσαμε την καθαριότητα από τους μόνιμους και τους συμβασιούχους, βλέπετε και σεις. Πολύ 
ενάντια είμαι σ’ αυτό  αλλά θα το ψηφίσω». 
 
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του:  

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό ανάλογα με την υπηρεσία και αν πραγματικά 
υπάρχει ανάγκη για μόνιμο προσωπικό. Στο δήμος μας υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μόνιμο προσωπικό 
στην υπηρεσία της καθαριότητας. Σε άλλους τομείς μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει ανάγκη να 
στελεχωθεί η Πολεοδομία ή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Ενδεχομένως να μην 
υπάρχει ανάγκη να πάρουμε γραμματείς Δ.Ε. Άρα δεν είναι όλα ίσα κι όμοια. Υπάρχει διαφοροποίηση 
ανάλογα με τις ανάγκες. 
Σταθερά εγώ, αλλά και η πλειοψηφούσα παράταξη μας, είπαμε και λέμε ότι, είμαστε υπέρ των σταθερών 
και μόνιμων εργασιακών σχέσεων. Είπαμε και λέμε ότι, είμαστε κάθετα υπέρ στο να μείνει η καθαριότητα 
κι άλλες υπηρεσίες όπως η ύδρευση, στους Δήμους. Και σε καμιά περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε 
αυτές οι υπηρεσίες, που είναι η καρδιά της δημοτικής λειτουργίας, να περάσουν σε ιδιώτες.  
Εάν εκ των πραγμάτων αναγκαζόμαστε ένα κομμάτι της καθαριότητας, όπως είναι το καλοκαίρι οι 
παραλίες, να το δίνουμε σε ιδιώτες αφού δεν έχουμε προσωπικό και όπως ξέρετε από τα μνημόνια 
απαγορεύεται να προσλάβουμε, αυτό έχει να κάνει καθαρά με την λειτουργία του δήμου μας. 
Αντιλαμβάνεται ο καθένας σας ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην έλλειψη προσωπικού 
και οχημάτων και να πούμε, δεν θα μαζέψουμε απορρίμματα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το να 
αναγκάζεσαι να κάνεις κάποιες κινήσεις δεν σημαίνει παράλληλα ότι συμφωνείς μ’ αυτές. Είμαστε 
κάθετοι σ’ αυτό το θέμα. Υπηρεσίες όπως είναι η καθαριότητα, η ύδρευση κ.α. να παραμείνουν αμιγώς 
δημόσιες και δημοτικές. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ εδώ μέσα για καμία άλλη άποψη.  
Τώρα όσον αφορά τη θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν 
μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ως δημοτικό Συμβούλιο ότι όλοι οι συμβασιούχοι 
να γίνουν αυτόματα μόνιμοι. Δηλαδή όποιος ήταν τυχερός κάποια δεδομένη στιγμή να γίνεται κι 
αυτόματα μόνιμος. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορούμε να καταπατήσουμε το Σύνταγμα που ορίζει 
συγκεκριμένα πράγματα και το ποιος μπορεί να γίνει μόνιμος και ποιος όχι. Εκεί είναι η βασική μου 
αντίρρηση, ως προς τα υπόλοιπα τα καταγράφει το ψήφισμά μας ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο και 
λέξεις. 
Να ζητήσουμε να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους δήμους, με διαφανείς διαδικασίες που 
ορίζει το ΑΣΕΠ και η Νομοθεσία, βεβαίως και το ζητάμε.  
Σας καλώ λοιπόν να ψηφίστε το ψήφισμα όπως το καταθέσαμε». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- 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,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις τοποθετήσεις των μελών του δημοτικού Συμβουλίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα στήριξης των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς: 

1. Στηρίζουμε το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, το οποίο 

θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και πρώτης γραμμής για τον δήμο και τους δημότες. 

 

2. Εκφράζουμε την συμπαράστασή του στον αγώνα των συμβασιούχων υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας των Δήμων και των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ για ολοκλήρωση 

του συνόλου του χρόνου της σύμβασης τους - στις 31/12/2017 - και καταβολή των δεδουλευμένων 

τους για τον ανωτέρω χρόνο. 

 

3. Απαιτούμε και εμμένουμε στην πάγια θέση μας για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας στους 

ΟΤΑ και στους Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων των ΟΤΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

μεγάλες ανάγκες στις ανταποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες και δει στον τομέα της καθαριότητας και 

να παύσουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την κατοχύρωση των 

εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων και την οριστική επίλυση των παραπάνω θεμάτων. 

 

Μειοψήφισε η δημοτική παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που 

προαναφέρονται. 

 

Απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Σμυρλής. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο του Νομού Λάρισας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


