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Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη
Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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
1
Ζαγγίλας
2
Δέας
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Καραφουλίδης
7
Ματέας
8
Κυριάκου
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Κανταράς

Όνομα
Δημήτριος
Παύλος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α
Επίθετο
1
Ματθαίου
2
Ξάκης
3
Ζιούπου

Όνομα
Αθανάσιος
Ιωάννης
Άννα

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

Επίθετο
Πάνος
Φυλαχτός
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Γκλάβας
Χριστιανού
Ζαβράκογλου
Βασιλάκης
Δημητριάδης

Όνομα
Ιωακείμ
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Γεώργιος
Αγγελική
Άγγελος
Αθανάσιος
Χρήστος

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
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ.
Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης
Αριθμός θέματος:12ο

Αριθμός Απόφασης :95

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015
ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 206 Ν. 3584/2007)
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 12ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος
τόνισε: «Η πρόσληψη του ανωτέρω εποχιακού προσωπικού γίνεται δυνάμει των διατάξεων της
παρ. 2 του αρθρ.14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3146/2003,
Περαιτέρω επειδή τα αιτήματα ΟΤΑ περί οκτάμηνης απασχόλησης υπόκεινται στην
έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του ΠΥΣ, η οποία είναι χρονοβόρα και προκειμένου να
διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία, προτείνουμε την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας δίμηνης
απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 3584/07 περί «Κώδικα
κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Συγκεκριμένα, η χρονική περίοδος που έγινε η πρόσληψη των οκταμήνων του
έτος 2014, είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη πρόσληψη των συμβασιούχων αυτής
της κατηγορίας, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 2015 να υπάρχει έλλειψη
προσωπικού σε τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να παρακαλέσουμε για την άμεση έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκεια, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε με τις καθυστερημένες προσλήψεις των οκταμήνων το 2014, και με αυτό
τον τρόπο να διορθωθεί η αρρυθμία στον προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου, χωρίς
την ευθύνη αυτού.
Ενίσχυση προσωπικού απαιτείται στους τομείς της καθαριότητας και επίσης είναι
αναγκαία η πρόσληψη οδηγών ώστε να ενεργοποιηθεί ο στόλος των οχημάτων και των
μηχανημάτων έργου του Δήμου (καθώς και ενός οδηγού λεωφορείου την μεταφορά του
ανωτέρω εργατικού δυναμικού στην θέση εργασίας του).
Το ανωτέρω προσωπικό κρίνεται απαραίτητο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
και της απρόσκοπτης λειτουργίας των οικιστικών συνόλων (αποκομιδή απορριμμάτων,
καθαρισμοί φρεατίων και ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από οδοστρώματα κλπ.)
Η πρόταση πρόσληψης αφορά δεκαεννέα (19) υπαλλήλους στον τομέα της
καθαριότητας, έντεκα (11) οδηγούς φορτηγών – απορριμματοφόρων, δύο (2) υδραυλικούς,
ενός (1) ηλεκτρολόγου, ενός (1) χειριστή μηχανήματος έργου και ενός (1) οδηγού για το
λεωφορείο (που θα εξυπηρετεί την μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού στην θέση εργασίας
του ) από τον Δήμο Πολυγύρου ώστε να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι ειδικότητες που προτείνουμε για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
είναι οι κάτωθι:
Για την πρόσληψη απαιτείται :
α) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της
πρόσληψης, οι απαιτούμενες ειδικότητες και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι 2 μήνες)
β) απόφαση Δημάρχου, με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με
την απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που
προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις. Ο πίνακας που συντάσσεται αποστέλλεται κάθε φορά
στο ΑΣΕΠ μαζί με όλους τους πίνακες προσληπτέων
γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη των πιστώσεων.
Με τα ανωτέρω καλείται το σώμα να λάβει απόφαση για την πρόσληψη
τριανταπέντε (35) εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών
για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 206 Ν. 3584/2007) με τις άνωθεν ειδικότητες και παρακαλώ για την ψήφιση της
πρότασης.
Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η
οποία και καταψήφισε την εισήγηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί πως το μέλλον της
εργασίας θα είναι εργασιακές σχέσεις δίμηνης απασχόλησης και ότι σοβαρές υπηρεσίες,
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες.
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Την εισήγηση καταψήφισε και η μείζονα μειοψηφία.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του το άρθρο 206 Ν. 3584/2007, τις
διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ.14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έπειτα
από διαλογική συζήτηση,
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι ΖΕ Ι

ΚΑΤΑ

Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ ΙΑ

Την πρόσληψη Δεκαεννέα (19) εργατών καθαριότητος, έντεκα (11) οδηγών
φορτηγών – απορριμματοφόρων, δύο (2) υδραυλικών, ενός (1) ηλεκτρολόγου , ενός
(1) χειριστή μηχ. Έργου και ενός (1) οδηγού λεωφορείου ως εποχιακό προσωπικό
με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, οι οποίοι θα
κατανεμηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων, για λόγους
ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας των οικιστικών συνόλων και εν γένει την
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση ανάληψης υποχρέωσης από την οικονομική
υπηρεσία.
Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία για τους λόγους
που αναφέρθηκαν στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 27-3-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ

