
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 5073

: 23710 22266

:  oikonomiko

 

Από το πρακτικό 6/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη έκτη

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Ο.Ε 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 

7. Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη της

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    25

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

δεκάτη έκτη (16η) Μαΐου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

υ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, 6. 

τακτικά µέλη της Ο.Ε 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

5/5/2012 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /11272 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

Καπλάνης, 6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 

ΑΔΑ: Β49ΜΩΞΜ-26Χ



2 
  

 

 

Αριθµός θέµατος: 1 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εργασίας:  

«Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆ήµου Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 117 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενος θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 

το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ Ι,2 &3 του ν 

2190/94 ορίζονται τα εξής: 1.Κατά το διάστηµα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την 

ορκωµοσία της  Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγµατος, απαγορεύεται η έκδοση 

πράξεων που αφορούν το διορισµό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε µεταβολή  αναφερόµενη στην υπηρεσιακή  

κατάσταση κάθε κατηγορίας  προσωπικού των υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 

τουν.2190/94 (για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε και η υπ’ αριθ. 131/2012 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου 

Πολυγύρου), εκτός από  τις πράξεις πειθαρχικής  διαδικασίας, ∆ιαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και τις 

πράξεις που εκδίδονται  µε συµµόρφωση προς  δικαστική απόφαση. 

2. ∆ιαδικασίες  σχετικές µε τις κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγορευµένες µεταβολές , οι οποίες 

είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται. 

3. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούµενες  παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη  Προσωπικού προκειµένου 

να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δηµιουργούνται από σεισµούς, πληµµύρες και πυρκαγιές 

µεγάλης έκτασης». Συνεπώς έως την ορκωµοσία  της νέας κυβέρνησης δεν µπορούν  να γίνουν Προσλήψεις, 

αλλά επιπλέον έχει σταµατήσει και κάθε διαδικασία προγραµµατισµού και έγκρισης των προσλήψεων 

 Ο ∆ήµος Πολυγύρου κυρίως τουριστικός  προκειµένου να αντεπεξέλθει στην αθρόα  συρροή 

επισκεπτών ενόψει  της θερινής περιόδου και συνεπώς της αυξηµένης ανάγκης σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα όπως αυτή της καθαριότητας, προγραµµάτισε  σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από τον 

Φεβρουάριο του 2012 (6/2/2012 αρ. απόφασης  ∆.Σ 28) τις προσλήψεις αυτές, για τις οποίες δεν έχουµε 

λάβει µέχρι και τις 11/4/2012 την έγκριση από την ΠΥΣ. 

 Ως γνωστόν µε τις  διατάξεις της  ΠΥΣ 3/06 συνεχίστηκε η αναστολή των  διορισµών και 

προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα συµπεριλαµβανοµένων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

των νοµικών τους προσώπων. Στους ανωτέρω φορείς είχε επιτραπεί κατ' εξαίρεση ο διορισµός ή η 

πρόσληψη προσωπικού ύστερα οπό έγκριση επιτροπής  αποτελούµενης από τους  Υπουργούς Εσωτερικών, 
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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κα Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και το Γενικό Γραµµατέα του 

Υπουργικού Συµβουλίου (Τριµελής εξ Υπουργών Επιτροπή της  ΠΥΣ 55/1998, όπως ισχύει).  

 Με την παρ.2 του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) ορίζονταν ότι ειδικά το προσωπικό που 

προσλαµβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280Α΄). Όµως, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 καταργήθηκε η 

παρ.2,του άρθρου 205 του ν. 3584/2Ο07 {ΦΕΚ 143 Α΄}.  

 Επίσης οι διατάξεις της  περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν 3899/2010(ΦΕΚ 212 Α΄) δεν 

ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που προσλαµβάνεται στους Ο.Τ.Α. για την 

κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός κ.λπ.). ∆ηλαδή, µε βάση  τα 

ανωτέρω, οι αποφάσεις  των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  υπόκεινται από 

31/3/2011 στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ενώ παράλληλα δεν ισχύει η µείωση των εγκρίσεων 

πρόσληψης προσωπικού γα Ανταποδοτικές υπηρεσίες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης  έργου για  τα έτος 2012 κατά δεκαπέντε τοις  εκατό (50%) σε σχέση 

µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και του δέκα τοις  εκατό (10%) για καθένα από τα επόµενα έτη 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 ταυ ν.3986/2011.  

 Με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ (οικ. 1586/13.1.2012), ζητήθηκε από τους ΟΤΑ που προσλαµβάνουν  

προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυουσών  διατάξεων (∆ήµους και ΦΟ∆ΣΑ υπό τη 

µορφή ΝΠ∆∆), εφόσον αντιµετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν άµεσα τα 

αιτήµατά τους δια των υπηρεσιών σας  στο Υπουργείο, προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση στην 

Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, χωρίς να  αναµένουν την εγκύκλιο ετήσιου προγραµµατισµού  

προσλήψεων, αλλά πάντα βέβαια µε την τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας (απόφαση 

δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου), βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λ.π.), όπως είναι γνωστή από προηγούμενες εγκυκλίους. 

 Με βάση τα ανωτέρω Ο ∆ήµος Πολυγύρου έγκαιρα (µε την απόφαση αριθ. 28,του ∆.Σ.) που ελήφθη 

στις 6/2/2012 και εστάλη στην αρµόδια υπηρεσία, προέβη στον προγραµµατισµό της πρόσληψης του 

προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού  χαρακτήρα  που απαιτούνταν για την κάλυψη των εποχιακών 

αναγκών  του. 

  Η σχετική απόφαση έγκρισης από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/20Ο6 δεν δόθηκε για κανέναν δήµο 

πανελλαδικά. Αντί αυτού µε τις διατάξεις της  παρ 14 άρθρα 12ν. 4071/2012 για την έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου205 

του ν.3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθµού συµβασιούχων αµιγώς αµειβοµένων µε την 

καταβολή αντιτίµου υπό τη µορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών ∆ιοικητικής 
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Μεταρρύθµισης  και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία 

κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις στον φορέα. 

Συνεπώς, µετά τη δηµοσίευση του ν.4071/2012  και την έκδοση της  Κ.Υ.Α. των υπουργών, δεν εγκρίνει τις 

προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. 

 Όµως µετά τη δηµοσίευση του ν. 4071/2012, προκηρύχτηκαν εκλογές  και ουδέποτε εκδόθηκε η 

ανωτέρω απόφαση και µάλιστα λόγω του ν.2190/94 δεν είναι δυνατό να εκδοθεί. 

 Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι, ενώ έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος, ο ∆ήµος δεν έχει καν στα 

χέρια του και ούτε πρόκειται να γίνει αυτό άµεσα, την απόφαση κατανοµής του προσωπικού των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών. Είναι µέσα Μαΐου και ήδη οι ελλείψεις είναι πολλές και οι κίνδυνοι για τη 

δηµόσια υγεία και για την τοπική οικονοµία, που  βασίζεται  στον τουρισµό, είναι ορατοί. Χωρίς την 

έγκαιρη αποκοµιδή των απορριµµάτων ή τοπική κοινωνία κι οικονοµία είναι καταδικασµένη. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη της περπτ. ∆.  παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 καθίσταται 

κατ΄ εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την 

απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 περ. β 

του Π.∆. 171/87, καθώς και προµηθειών του άρθρου23ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ (καθώς και στις  παροχής 

υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών} σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός  αν το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε Ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική Επιτροπή έχει 

παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης από ∆ηµοτικό Συµβούλιο. (Γν.Ν.ΣΚ164/2007) η οποία έγινε 

αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α-(εγκ.38 Αρ. Πρωτ.26932/3 1-5-2007) 

 Η απόφαση για απ’ ευθείας ανάθεση της καθαριότητας, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 4071/2012. σύµφωνα µε τα παραπάνω, αιτιολογείται 

δεόντως διότι:  

 α) η µη αποκοµιδή των απορριµµάτων αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για την τοπική κοινωνία και 

κατά συνέπεια προσβάλει τη δηµόσια υγεία 

β) Ο ∆ήµος αδυνατεί να εκτελέσει τις συγκεκριµένες υπηρεσίες χωρίς το απαραίτητο προσωπικό που 

προσλαµβάνεται κάθε χρόνο για  έκτακτες ανάγκες 

  Επισηµαίνουµε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εξής ∆ηµοτικές Ενότητες και 

πρόκειται για το χρονικό διάστηµα 17/5/2012 έως 16/7/2012 

α) ∆ηµοτική ενότητα Πολυγύρου 

β) ∆ηµοτική ενότητα  Ορµύλιας 

γ) ∆ηµοτική ενότητα Ανθεµούντα 

δ) ∆ηµοτική ενότητα  Ζερβοχωρίων 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, να αποφασίσουν για την 

παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κ. Κων/νός Μπογδάνος και ο κ. Θωµάς 

Καπλάνης εξέφρασαν την αντίρρησή τους για την αντιµετώπιση του θέµατος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη της την παρ.14 του άρθρου 6 

του ν.4071/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3979/2011 διαπίστωσε την αδυναµία 

εκτέλεσης των συγκεκριµένων  υπηρεσιών µε ίδια µέσα και  µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της 
εργασίας «Αποκοµιδή απορριµµάτων ∆ήµου Πολυγύρου».  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     117/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  16η Μαΐου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β49ΜΩΞΜ-26Χ


