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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Αριθ. απόφ. 222/2014

Περίληψη
Πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
ιδιωτικού

δικαίου

τεσσάρων

(4)

οδηγών

απορριµµατοφόρου και εννέα (9) εργατών
καθαριότητας
µηχανηµάτων

και
για

δύο
χρονικό

(2)

χειριστών

διάστηµα

δύο

µηνών.
Στο Ροδολίβος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου,
του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 10173/21-08-2014
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε
σε όλους τους ∆ηµ. Συµβούλους, τον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.4
του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο
27 µελών βρέθηκαν παρόντες 15, δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγλαΐα Κουτή Πρόεδρος ∆Σ

1. Παπαδόπουλος Γαβριήλ

2. Μάρκου Αθανάσιος

2. ∆έµελη Ασηµίνα

3. Παρδής Νικόλαος

3. Αγγέλου Ιωάννης

4. Ψαρράς Κωνσταντίνος

4. Χατζηνικολάου Νικόλαος

5. Χατζηνικολάου ∆ηµήτριος

5.Μαυρίδης Σάββας

6. Σίµου Αθανάσιος

6. Κουταντώνης Αθανάσιος

7. Ναλµπάντης Ιωάννης

7. Χαρίσης ∆ηµοσθένης

8. Καλακίδας Αλέξανδρος

8. Παύλου Ανθή

9. Καρκαλέτσης Κύριλλος

9. Μίχου Ξενοφών

10. Μελίτος Κωνσταντίνος

10. Φράστανλης Στέργιος

11. Γαρούφας Βασίλειος

11. Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος

12. Γούναρης Γεώργιος

12. Κούτρας Άγγελος

13. Πατσιά Ελένη
14.Παπαδόπουλος Ιορδάνης
15.Γάλλος Γεώργιος
κηρύχθηκε από την Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου η έναρξη της συνεδρίασης.
O ∆ήµαρχος κος Βογιατζής Γεώργιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παραβρέθηκαν µετά από πρόσκληση και οι: ∆ογλαρίδου Ελένη Πρόεδρος ∆ηµ.
Κοιν/τας

Ροδολίβους,

Γιαννούλης

Κωνσταντίνος,

Πρόεδρος

Τοπ.

Κοιν/τας
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Αµφίπολης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Νέας Μπάφρας,
Νταρώτας Σταύρος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Συµβολής, Κοσµαδάκη Ζαχαράκη
Σοφία, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Μικρού Σουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κουκουβέτσιου Μαρία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 15
µέλη – η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το

6ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου τα εξής:
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει,
από τις 17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Επειδή το θέµα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, και αφορά την πρόσληψη µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου τεσσάρων (4) οδηγών
απορριµµατοφόρου και εννέα (9) εργατών καθαριότητας και δύο (2) χειριστών
µηχανηµάτων για χρονικό διάστηµα δύο µηνών , προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
αυξηµένες και επιτακτικές ανάγκες του ∆ήµου στον τοµέα της καθαριότητας,
παρακαλώ να συζητηθεί στο δηµοτικό συµβούλιο.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την αποδοχή από τους δηµοτικούς συµβούλους
της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος είπε:
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 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 παράγραφος 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
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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.»
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.
Όπως γνωρίζετε, οι ανάγκες στον τοµέα της καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού,
είναι µεγάλες και το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες
του ∆ήµου.
Επειδή

λήγουν

στις

19-9-2014

οι

συµβάσεις

ορισµένου

χρόνου

των

απασχολουµένων οδηγών απορριµµατοφόρων και εργατών καθαριότητας και στις
11-10-2014 η σύµβαση ορισµένου χρόνου του χειριστή µηχανηµάτων και οι ανάγκες
στον τοµέα καθαριότητας είναι αυξηµένες και επιτακτικές µε δεδοµένη και τη µεγάλη
έκταση του ∆ήµου µας, υπάρχει ανάγκη για την αποκοµιδή των απορριµµάτων,
καθώς από τη µη αποκοµιδή θα υπάρξει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία όπως επίσης
υπάρχουν ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη διαµόρφωση και αποκατάσταση
της αγροτικής οδοποιΐας, υπάρχει αναπόδραστη ανάγκη για την αντιµετώπιση των
παραπάνω. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προσλάβουµε το απαραίτητο προσωπικό,
προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω έκτακτες ανάγκες. Οι ελλείψεις είναι
πολλές και οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία είναι ορατοί.
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Κατόπιν τούτου, για να αντιµετωπιστούν οι παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες
εποχιακές αυξηµένες ανάγκες θα απαιτηθεί η πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα δύο µηνών τεσσάρων (4) οδηγών
απορριµµατοφόρου, εννέα (9) εργατών καθαριότητας και δύο (2) χειριστών
µηχανηµάτων .
Το ∆Σ µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007
β) την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α').
γ) την παράγραφο 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και
ισχύει
δ) την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α')
ε) την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 3812/09
στ) την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
ζ) την παράγραφο 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997
η) τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος "περί οικονοµικής
διοίκησης και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων
Θ) την εισήγηση της προέδρου
Ι) τα υπόλοιπα των πιστώσεων του προϋπολογισµού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οµόφωνα

Α.] Εγκρίνει την πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, τεσσάρων (4) οδηγών απορριµµατοφόρου και
εννέα (9) εργατών καθαριότητας ( πέντε (5) αποκοµιδής απορριµµάτων και
τέσσερεις (4) καθαριότητας γενικών καθηκόντων), καθώς στις 19-9-2014 λήγουν
οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου των απασχολούµενων οδηγών απορριµµατοφόρων
και εργατών καθαριότητας ,οι ανάγκες στον τοµέα της καθαριότητας είναι αυξηµένες
και επιτακτικές µε δεδοµένη και τη µεγάλη έκταση του ∆ήµου µας , και ως εκ τούτου
υπάρχει αναπόδραστη ανάγκη για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, καθώς από τη
µη αποκοµιδή θα υπάρξει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
Β.] Εγκρίνει την πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, ενός (1) χειριστή µηχανηµάτων,καθώς οι
ανάγκες στον τοµέα της καθαριότητας είναι αυξηµένες και επιτακτικές µε δεδοµένη
και τη µεγάλη έκταση του ∆ήµου µας, και το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες και
ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη διαµόρφωση και αποκατάσταση της αγροτικής
οδοποιΐας, υπάρχει αναπόδραστη ανάγκη για την αντιµετώπιση των παραπάνω.
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Γ.] Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
έτους 2014 του ∆ήµου Αµφίπολης, στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις
στους: α) Κ.Α. 20/6041.01 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
δίµηνες -οκτάµηνες-εργατικά ηµεροµίσθια( περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε συνολικό ποσό 195.000,00 ευρώ και β) Κ.Α.
20/6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» , µε συνολικό ποσό
58000,00 ευρώ.
∆.] Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Βογιατζή Γεώργιο για κάθε νόµιµη ενέργεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό

222/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
H Πρόεδρος του ∆.Σ.
Τα µέλη
Ο παριστάµενος ∆ήµαρχος
Υπογραφή
Πιστό απόσπασµα
O ∆ήµαρχος Αµφίπολης
Βογιατζής Γεώργιος

Υπογραφές

Υπογραφή

