
1 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαέξι (16) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

10/9.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης  Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Χλιούμης  Ανδρέας 

10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Πύρρος  Ιωάννης 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς  

  

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τοπικής  

Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος.  

 

Αριθμός θέματος : 1
ο
  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου 

«Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πολυγύρου» 

Αριθμός Απόφασης : 155  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1
ο
 

θέμα, ανέφερε: «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 του ν.2190/94 (για τον λόγο αυτό αναβλήθηκε και η υπ’ 

αριθ. 131/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Πολυγύρου με το ίδιο θέμα), εκτός από  

τις πράξεις πειθαρχικής  διαδικασίας, Διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που 

εκδίδονται  με συμμόρφωση προς  δικαστική απόφαση. 

2. Διαδικασίες  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 Δήμος 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 (αρ. απόφασης  Δ.Σ 28-6 /2/2012) 

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 Δημόσιο 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, Δημόσιας Διοίκησης 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.). Δηλαδή, 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 (15%) 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 

(Δήμους και ΦΟΔΣΑ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ), εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο 

προσωπικό, να αποστείλουν άμεσα τα αιτήματά τους δια των υπηρεσιών σας  στο 
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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 Δήμος Πολυγύρου έγκαιρα (με την απόφαση αριθ. 28,του Δ.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 Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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 Δήμος 

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. Δ.  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.Δ. 171/87, καθώς και προμηθειών 

του άρθρου 23 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ (καθώς και στις  παροχές υπηρεσιών και εκπόνησης 

μελετών) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός  αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 

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

παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης από Δημοτικό Συμβούλιο. (Γν.Ν.ΣΚ164/2007) η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ-(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 Δήμος 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 Δημοτικές 

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

α) Δημοτική ενότητα Πολυγύρου 

β) Δημοτική ενότητα  Ορμύλιας 

γ) Δημοτική ενότητα Ανθεμούντα 

δ) Δημοτική ενότητα  Ζερβοχωρίων 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Η ελάσσονα μειοψηφία 

δεν συμφώνησε με την ανωτέρω πρόταση, και οι αρχηγοί τους κ.κ. Θωμάς Καπλάνης της 

πρώτης ελάσσονος και Νικόλαος Παρθενιώτης της δεύτερης ελάσσονος, εξέφρασαν την 

αντίρρησή τους σε αυτή την τακτική αντιμετώπισης του προβλήματος. 

   Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του 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 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια 

μέσα του δήμου. 

Το προσωπικό και ο εξοπλισμός του δήμου δεν επαρκούν και απαιτείται η ανάθεση σε 

ιδιώτη των κάτωθι υπηρεσιών: 

- αποκομιδής απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Πολυγύρου, συνολικής δαπάνης 

20.000,00€ συν Φ.Π.Α 

- αποκομιδής απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Ορμύλιας, συνολικής δαπάνης 

20.000,00€ συν Φ.Π.Α 

- αποκομιδής απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Ανθεμούντα, συνολικής δαπάνης 

20.000,00€ συν Φ.Π.Α 

- αποκομιδής απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Ζερβοχωρίων, συνολικής δαπάνης 

20.000,00€ συν Φ.Π.Α 

      Για την αποκομιδή των απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός του Δήμου Πολυγύρου, ο οποίος είναι πλήρως εξοπλισμένος. 

 

Β .  Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή και τον Δήμαρχο τις απαραίτητες, κατά τον 

νόμο, ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής  

  

Επί της απόφασης μειοψήφησε η ελάσσονα μειοψηφία, για τον λόγο που αναφέρθηκε 

στην εισήγηση. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 17 - 5 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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