
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29) του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 12/25.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Δέας Παύλος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Κοντογιώργης  Δημήτριος 25   

12 Δημητριάδης Χρήστος  26   

13 Ζούνη Στέλλα    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Λιόντας  Γεώργιος 

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ζιούπου Άννα 

   

   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. 

Καγιακεϊσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 
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Αριθμός θέματος :1
ο 

έκτακτο  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη 

αναγκών εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός οδών από φερτά 

υλικά) 

Αριθμός Απόφασης : 263  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 1
ο
 θέμα εκτός  

ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 

και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. καθώς υπάρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης 

προσωπικού για πρόσκαιρες ανάγκες και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου μας, μας 

γνωστοποιήθηκε ότι έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες που αφορούν στην αντιμετώπιση των 

σοβαρών προβλημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας και συγκεκριμένα ανάγκες που 

εντοπίζονται κυρίως στον καθαρισμό των φρεατίων ομβρύων υδάτων από φερτά υλικά, των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις, 

θυελλώδεις άνεμοι, που σημειώθηκαν φέτος κατά την Άνοιξη και το Καλοκαίρι και από τα 

οποία μπαζώθηκαν εξολοκλήρου τα εν λόγω φρεάτια, με κίνδυνο στην επόμενη έντονη 

νεροποντή να μετατεραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια και να έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια και 

ιδιοκτησίες γενικά και να αντιμετωπίσουμε τις έντονες και δίκαιες διαμαρτυρίες των 

πληγέντων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων 

αυτών, αλλά και την αποφυγή κινδύνου για τους πολίτες, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, δεδομένου ότι το 

υπάρχον προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι 

ανωτέρω έκτακτες ανάγκες. 

Αναλυτικά πρέπει να προσληφθεί το παρακάτω προσωπικό: 

Τρεις (3) Εργάτες Γενικών Καθαριότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 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. Ο υπολογισμός 

του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 

(ΦΕΚ 180 Α΄). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 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 31
η
 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 παράγραφος 15 του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπεριλήφθηκε και ισχύει. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.”. 

Στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του 

 ΑΣΕΠ «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 
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τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31
η
 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 συμπεριλήφθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997». 

Συνεπώς ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 

- Οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 6/2009. 

Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρ. 

206, παρ. 1 του ΚΔΚΥ. Συνεπώς δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για 

την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης. 

Επίσης λόγω της φύσης των αναγκών στις οποίες ανταποκρίνονται αυτές οι προσλήψεις, 

αλλά και της σύντομης διάρκειας του χρόνου απασχόλησης έχουν υπαχθεί σε ένα πιο 

ευέλικτο καθεστώς. Έτσι, δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της  ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, αλλά ούτε και κάποιου άλλου οργάνου (άρθρο 12 παρ. 22 ν. 

4071/2012), ενώ εξαιρούνται και των κριτηρίων και της διαδικασίας της επιλογής του 

προσωπικού από τα οριζόμενα στο ν. 2190/1994, όπως ισχύει (ΥΠ.ΕΣ. 23440/12.06.2012). 

Προτείνεται η πρόσληψη των κατωτέρω ειδικοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δημιουργήθηκαν ενόψει της χειμερινής περιόδου. 

 

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός  Χρονική διάρκεια 

1 ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

Δεν απαιτούνται 

ειδικά τυπικά 

προσόντα σύμφωνα 

με την παρ. 2 άρθρο 

5 του Ν. 2527/1997 

3 2 μήνες 

 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού θα 

αντιμετωπιστεί από την διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Πολυγύρου οικ. Έτους 2016 στον Κ.Α. 02.20.6041, ποσού 474.000,00 €. Όσο αφορά στις 

εργοδοτικές εισφορές αυτές θα καλυφθούν από την διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση που 

βρίσκεται στον Κ.Α. 02.20.6054.008, ποσού 135.000,00 €.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 206 του ν. 3584/07, τη 

παράγραφο 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το άρθρο 12 παρ. 22 ν. 4071/2012 και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος λόγω του 

κατεπείγοντος 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) εργατών Καθαριότητας με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών (καθαρισμός φρεατίων και δημοτικών οδών από 

φερτά υλικά) 
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Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι τέσσερις (4) παρόντες δημοτικοί 

σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος 

Ιωάννης, Τσινάς Αργύριος και Ματθαίου Αθανάσιος και η αρχηγός της 

ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού. 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 263/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-8-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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