
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 338/2016      ΘΕΜΑ :  «Πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου για κάλυψη 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  

αναγκών. 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 20ο της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως 
συµπληρώθηκε µε την περίπτωση και της παρ. 4 του άρθ. 20 του Ν. 2738/1999 ο ∆ήµος 
µπορεί να προσλάβει προσωπικό για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο 
υπολογισµός του 12µηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του παραπάνω 
Νόµου. 
Οι προσλήψεις αυτές εξαιρούνται από το σύστηµα των προσλήψεων του Ν. 2190/94, 
διενεργούνται από το φορέα πρόσληψης χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 21. 
  
Επιπλέον σύµφωνα µε την περίπτ. α της παρ.20 του άρθρου ένατου του Ν.4057/12, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4325/15  εξαιρούνται της 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006(Α 280). 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 02-08-2016 εισήγηση της 
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε την οποία διαβίβασε στο ∆Σ τα υπ΄αριθµ. 25656/21-7-
2016 και 27032/-8-2016 αιτήµατα πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της  ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  Συγκεκριµένα λόγω   
 
- της  καθυστέρησης της έγκρισης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (8/µηνη σύµβαση) 
από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά συνέπεια της  
διαδικασίας προκήρυξής τους . 
- της λήξης των εν ενεργεία  8/µηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα στις 17-9-2016  
- της ύψιστης αναγκαιότητας για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 
 
θα πρέπει άµεσα να προσληφθεί προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου δύο(2) µηνών µε τις παρακάτω ειδικότητες για την αντιµετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν. 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆Ε  Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας 2 2 µήνες 

ΥΕ Εργατών Συνοδών 
Απορριµµατοφόρων 

 

13 

2 µήνες 

 
  
Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα βαρύνει :  
 
- τον Κ.Α. 20.6041 µε τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) µε το ποσό των 33.000,00€ ,  
 
- τον Κ.Α. 20.6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» µε το ποσό των 
10.000,00€ , 
 
Για την κάλυψη της σχετικής µισθοδοτικής δαπάνης υφίσταται σχετική πίστωση στους ΚΑ 
20.6041 και ΚΑ 20.6054  ύστερα από  αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 

  µε την αριθ. 337/2016  Απόφαση ∆Σ  (Α∆Α: ΩΘΒ6ΩΡΣ-ΘΞΧ) 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση πρόσληψης συνολικά 
δεκαπέντε (15) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο(2) 
µηνών και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Ο ∆Σ Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καταψήφισε την απόφαση θεωρώντας ότι τέτοιου είδους 
συµβάσεις είναι σκλαβιά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου ,της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης , τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3584/2007, 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       κατά πλειοψηφία 

 
1)Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15)  ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών ,ειδικότητας ως κατωτέρω: 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας 2 2 µήνες 

ΥΕ Εργατών Συνοδών 
Απορριµµατοφόρων 

13 2 µήνες 

 
 Η πρόσληψη πραγµατοποιείται για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, του 
άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την περίπτωση και της παρ. 4 
του άρθ. 20 του Ν. 2738/1999 που δηµιουργήθηκαν:  
 
- από την  καθυστέρηση  της έγκρισης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (8/µηνη 
σύµβαση) από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και της 
διαδικασίας προκήρυξής τους . 
- την λήξη των εν ενεργεία  8/µηνων ανταποδοτικού χαρακτήρα στις 17-9-2016  
- την ύψιστη αναγκαιότητα για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 
 
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται επιβεβληµένη λόγω έλλειψης µόνιµου 
προσωπικού.  
 
Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα βαρύνει :  
 
- τον Κ.Α. 20.6041 µε τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)  
 
- τον Κ.Α. 20.6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»  
 
Του σκέλους των εξόδων προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου. 

Μειοψηφούντος του  ∆Σ Βλαχοµήτρου ∆ηµητρίου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 338/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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