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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Υιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
Γθνιόεο Γεώξγηνο
4
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο,
Μεηακόξθσζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο:
θαηεπείγνλ

1ν

«Καζνξηζκόο απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ρξόλνπ
απαζρόιεζεο γηα θάιπςε παξνδηθώλ αλαγθώλ γηα ρξνληθό
δηάζηεκα κέρξη θαη νθηώ κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε
επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ»

Αξηζκόο Απόθαζεο : 161
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1ν
θαηεπείγνλ ζέκα δηάηαμεο, εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί
ην ζέκα σο έθηαθην αλέθεξε όηη: «Ο ζπλδπαζκόο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 205, 168, 170 θαη
232 ηνπ λόκνπ 3584/2007 παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ζηηο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα.
Γηα ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο θαη ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε
εκπεηξία, απνθαζίδεη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ, κε ηελ νπνία
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αηηηνινγείηαη ε ππεξεζηαθή αλάγθε θαη ηεθκεξηώλεηαη πιήξσο ε ζπλδξνκή ηεο νηθνλνκηθήο
πξνϋπόζεζεο (ακνηβή από αληαπνδνηηθά ηέιε).
Σαο έρσ αλαιπηηθό πίλαθα κε ηηο εμήληα (60) εηδηθόηεηεο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη ν
Δήκνο κε ην θαζεζηώο κέζσ ΑΣΕΠ, θαη παξαθαιώ γηα ηελ νκόθσλε ςήθηζε ηεο πξόηαζεο
απηήο».
Τν ελ ιόγσ πξνζσπηθό, είλαη ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ (θαζαξηόηεηα, ειεθηξνθσηηζκόο, ύδξεπζε, απνρέηεπζε,
λεθξνηαθεία) ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο απηέο.
Γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Ν. 2190/1994 ππάξρνπλ θσδηθνί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 -όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο.
Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπνγδάλνο Κσλζηαληίλνο, ν
νπνίνο αλέθεξε: «δηεπθξηλίδσ όηη ε απόθαζε πνπ είρακε πάξεη γηα ηελ πξόζιεςε πδξνλνκέσλ
άξδεπζεο δελ ηζρύεη πιένλ, άξα ζα πξέπεη λα πξνζιεθζνύλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ην
έθηαθην πξνζσπηθό αληαπνδνηηθώλ ηειώλ. Οπόηε ζα πξέπεη λα ηνπο ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ
παξνύζα απόθαζε, θαη απαηηείηαη θαη βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ λα ιέεη όηη
αληέρεη νηθνλνκηθά ν δήκνο λα θαιύςεη ηελ κηζζνδνζία ηνπο.
Αλαθέξεζηε ζε εηδηθόηεηεο ρσξίο πεξαηηέξσ ζηνηρεία, δει αλ νη νδεγνί είλαη
απνξξηκκαηνθόξσλ, ιεσθνξείσλ, αλ είλαη πδξαπιηθνί Τ.Ε. , γηαηί πξέπεη λα αλαθέξεηε ζηελ
απόθαζε
Πηζηεύνπκε όηη δελ έρνπλ αιιάμεη νη αλάγθεο ησλ δήκσλ πνπ ζπλελώζεθαλ, δειαδή ν
Πνιύγπξνο ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό θαη κε είθνζη
αθόκε, ε Γαιάηηζηα κε νθηώ, ε Οξκύιηα κε επηά, ηα Ζεξβνρώξηα κε πέληε, νπόηε ην
πξνζσπηθό απηό ζα κπνξνύζε λα θαηεβεί ζηα ζαξάληα».
Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη νη πξώηνη ππνινγηζκνί
γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ έιεγαλ γηα νγδόληα (80) άηνκα θαη όηη ην
θαηέβαζαλ ζηνπο εμήληα (60), κε ηελ πξνϋπόζεζε κάιηζηα νη πελήληα (50) λα πξνζιεθζνύλ
άκεζα θαη νη ππόινηπνη δέθα (10) ζηελ 1 Ινπιίνπ 2011.
Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, ν νπνίνο
αλέθεξε όηη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, παξόιν πνπ ζεσξεί όηη ν αξηζκόο είλαη κεγάινο, αιιά
ην παξαβιέπεη θαζώο επειπηζηεί όηη ηνπ ρξόλνπ νη πξνβιέςεηο ζα αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζόηεξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο
Παξζεληώηεο, ν νπνίνο θαη ξώηεζε αλ νη ζπκβαζηνύρνη ζα θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο
αλάγθεο, αλαθέξζεθε ζηελ νκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κίιεζε γηα κόληκεο πξνζιήςεηο, ηηο
νπνίεο ζα έπξεπε λα δηεθδηθήζεη ν Δήκνο.
Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Μπνγδάλνο θαη έθαλε ηελ αληηπξόηαζε λα
ζπκπεξηιεθζνύλ νη πδξνλνκείο -πνπ νπζηαζηηθά είλαη ζε εθθξεκόηεηα- ζηελ παξνύζα
απόθαζε, θαζώο δελ ζα ππάξμεη άιιε επθαηξία πξόζιεςήο ηνπο, θαη κε βάζε ηνπο ηζρύνληεο
Οξγαληζκνύο Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ πξώελ Δήκσλ πνπ ζπλελώζεθαλ ζην λέν Δήκν
Πνιπγύξνπ, από ηνπο νπνίνπο αζξνηζηηθά πξνθύπηεη όηη πξνβιέπνληαη πελήληα πέληε (55)
ζέζεηο ηέηνηνπ πξνζσπηθνύ, πξόηεηλε ηελ πξόζιεςε ηξηώλ (3) ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ,
δέθα (10) νδεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ, ηεζζάξσλ (4) πδξαπιηθώλ, δεθαηξηώλ (13)
πδξνλνκέσλ, ελόο (1) ειεθηξνιόγνπ θαη είθνζη ηεζζάξσλ εξγαηώλ ζηελ ππεξεζία
θαζαξηόηεηαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη νθηώ (8) κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ
ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. ζπκθώλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Παξζεληώηε αλαθνξηθά κε ηελ
αλαγθαηόηεηα γηα κόληκν πξνζσπηθό ώζηε λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάιεζε
ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ αληηπξόηαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ.
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Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 205, 168, 170 θαη 232 ηνπ λόκνπ 3584/2007 (Κ.Κ.Γ.Κ.Τ), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα, ηελ αληηπξόηαζε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ θαη κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε:
Απνθαζίδεη

Oκόθσλα

1. Σελ πξόζιεςε πελήληα πέληε (55) αηόκσλ, ήηνη: ηξηώλ (3) ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ
έξγσλ, δέθα (10) νδεγώλ απνξξηκκαηνθόξσλ, ηεζζάξσλ (4) πδξαπιηθώλ, δεθαηξηώλ
(13) πδξνλνκέσλ ελόο (1) ειεθηξνιόγνπ θαη είθνζη ηεζζάξσλ (24) εξγαηώλ ζηελ
ππεξεζία θαζαξηόηεηαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη νθηώ (8) κήλεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. Ζ δαπάλε γηα
ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζα θαιπθζεί ελόςεη ηνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ησλ
ππεξεζηώλ ηνπο από ην θνλδύιην ησλ αληαπνδνηηθώλ δαπαλώλ.
2. Ο ρξόλνο απαζρόιεζήο ησλ δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε κεγαιύηεξνο ησλ νθηώ
(8) κελώλ.
3. Να ζπληαρζεί αλαθνίλσζε από ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ ελ ιόγσ
πξνζσπηθνύ θαη λα δεκνζηνπνηεζεί σο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994
νξίδνπλ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 161/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11-4-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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