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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 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.
11/4.5.2011 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
14
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

1
Υιηνύκεο Αλδξέαο
2
Αβέξεο Αζαλάζηνο
3
Πιηάθνο Αζηέξηνο
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 ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο.
Ο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο απνρώξεζε κεηά από
ηελ ζπδήηεζε ηνπ ηέηαξηνπ (4) ζέκαηνο ελώ ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ
θ. Υξήζηνο Βνξδόο απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ έθηνπ (16) ζέκαηνο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν θαηεπείγνλ

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 207
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα,
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο
αλέθεξε ηα εμήο: «Η πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ γίλεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ.14 ηνπ Ν. 2190/94 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20
παξ. 4 ηνπ λ. 2738/1999 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ λ. 3146/2003 θαη αθνξά πξόηαζε
πξόζιεςεο ζαξάληα ελόο (41) ππαιιήισλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο από ηνλ Δήκν Πνιπγύξνπ
ώζηε λα θαιπθζνύλ πξόζθαηξεο θαη θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Θ.Δ.Ο.Χ. ηεο νπνίαο
ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο, κέζα ζε δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Οη εηδηθόηεηεο
πνπ πξνηείλνπκε γηα θάιπςε εθηάθησλ αλαγθώλ είλαη νη θάησζη:
1)
Είθνζη έμη (26) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο.
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Έληεθα (11) νδεγνύο θνξηεγώλ – απνξξηκκαηνθόξσλ.
Δύν (2) νδεγνύο ιεσθνξείσλ.
Δύν (2) ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγσλ (θνξησηή - Γθξέτληεξ)
Γηα ηελ πξόζιεςε απαηηείηαη : α) απόθαζε ηνπ Δ.Σ. κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη θαη
αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο πξόζιεςεο, νη απαηηνύκελεο εηδηθόηεηεο θαη ε δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο (κέρξη 2 κήλεο) β) απόθαζε Δεκάξρνπ, κε ηελ νπνία πξνζιακβάλεηαη ην αλαγθαίν
πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ εηδηθώλ ηππηθώλ
πξνζόλησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. Ο πίλαθαο πνπ ζπληάζζεηαη
απνζηέιιεηαη θάζε θνξά ζην ΑΣΕΠ καδί κε όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ γ) βεβαίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε ησλ πηζηώζεσλ.
Τν θαηεπείγνλ ηεο πξόζιεςεο αηηηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ζηνλ ηνκέα θαζαξηόηεηαο
παύνπλ άκεζα είθνζη (20) ζπκβάζεηο εξγαζίαο 8κελεο ζηελ Δεκνηηθή Ελόηεηα Πνιπγύξνπ θαη
εληόο ηεο επόκελεο εβδνκάδαο παύνπλ θη άιιεο εηθνζηηξείο (23) δίκελεο ζπκβάζεηο ζηηο
ππόινηπεο Δεκνηηθέο Ελόηεηεο γηα ηηο νπνίεο αλ θαη ιήζθεθε έγθαηξα ζρεηηθή απόθαζε επαλαπξνθήξπμεο ηνπο γηα 8κελν, ιόγσ ησλ λέσλ γξαθεηνθξαηηθώλ ξπζκίζεσλ δελ θαηέζηε δπλαηή,
ε πξνθήξπμή ηνπο.
Η πξνθήξπμε ησλ δηκήλσλ ζπκβάζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε σο κνλαδηθόο ηξόπνο
αληηκεηώπηζεο ησλ νμύηαησλ πξνβιεκάησλ ζε ηδηαηηέξσο επαίζζεηα δεηήκαηα δεκόζηαο
πγείαο, πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο θαζώο επίζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ Δήκνπ γηα
ηελ λέα ηνπξηζηηθή ζεδόλ. Η έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε δίκελεο ζπκβάζεηο απνδίδεη
άκεζα ιόγσ απινύζηεξσλ δηαδηθαζηώλ θαη απνηειεί ηνλ κνλαδηθό ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο
έιιεηςεο πξνζσπηθνύ».
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20
παξ. 4 ηνπ λ. 2738/1999 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν παξ. 5 ηνπ λ. 3146/2003 θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε
2)
3)
4)

Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Σελ πξόζιεςε επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. ηεο νπνίαο ε
δηάξθεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο.
πγθεθξηκέλα ζα πξνζιεθζνύλ από ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ ζαξάληα έλα (41) άηνκα ώζηε
λα θαιπθζνύλ πξόζθαηξεο θαη θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο, κε
ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο:
1.
Δίθνζη έμη (26) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο.
2.
Έληεθα (11) νδεγνύο θνξηεγώλ – απνξξηκκαηνθόξσλ.
3.
Γύν (2) νδεγνύο ιεσθνξείσλ.
4.
Γύν (2) ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγσλ (θνξησηή - Γθξέτληεξ)
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 207/2011.
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
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
2

