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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                   
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα  στις  14  του  μήνα  Ιουνίου  του  έτους 2015  ημέρα Κυριακή  και  ώρα  11:00’  το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα,  ύστερα από  την  με αριθ.  πρωτ. 6039/12‐06‐2015    πρόσκληση  του Προέδρου  του 
Δ.Σ.   που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού  (άρθρο 95  του Ν. 3463/2006)  για  την συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  15. Έξαρχος Γεώργιος

2.Τσάτσαρης Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος

3. Ζάχος Βασίλειος  17. Κυρίτσης Γεώργιος

4. Αργυρίου Ιωάννης  18. Ντόντος Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος  19. Νικολάου Γεώργιος

6. Πανάγου Ελευθερία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία  21. Σίμος Γεώργιος

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  22. Κακαγιάννης Χρήστος

9. Σαϊτης Αστέριος  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης  24. Μπίκας Χρήστος

11. Ζησάκη Ξανθή 25. Μαϊμάρης Δημήτριος

12. Τσεργάς Κων/νος  26.  Τσούγιας Χρήστος

13. Τσιαπλές Θωμάς  27. Βλάγκας Ιωάννης

14. Διψάνας Αχιλλεύς 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0) 

1. ‐‐  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων  
 
Ο   Πρόεδρος      του δημοτικού συμβουλίου  κ.  Τσέτσιλας    ύστερα από  την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας και αφού ομόφωνα, το Δ.Σ. αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης 
και  τη  συζήτηση  του  θέματος  της  Ημερήσιας  Διάταξης,    κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης 
εισάγοντας το θέμα για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ  (1ο).  «Προσδιορισμός  ειδικοτήτων  &  αριθμού  θέσεων,  που  θα  αφορούν  την  
προκήρυξη ΣΟΧ 1/2015» 
Αριθμός   Απόφασης ( 141) 
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Με  την  αριθ.  39/2015  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  προβήκαμε  κατά 
πλειοψηφία,  στον  προγραμματισμό  προσλήψεων  έτους  2015  προβλέποντας  κατηγορίες 
προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  συνολικού  αριθμού  είκοσι  τεσσάρων    (24)  ατόμων, με 
σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου έως οχτώ μήνες  ως κατωτέρω: 
 
α. Καθαριότητα 

 Είκοσι  (20)  εργάτες  καθαριότητας  ΥΕ,  για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οχτώ  (8) 
μηνών.  

 Τέσσερις  (4)    οδηγούς  ΔΕ,  για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης    οκτώ  (8)  μηνών  ως 
οδηγοί απορριμματοφόρων.   

 
  Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η κοινή απόφαση αριθ. 11977/05‐05‐2015 
του Υπουργού Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
με την οποία εγκρίθηκαν οι ανωτέρω 24 θέσεις   
 
  Από την εμπειρία που έχουμε γνωρίζουμε πως με την αποστολή της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ 
για έγκριση αυτής θα ζητηθεί απόφαση του Δ.Σ. για τον αριθμό των υπολειπομένων θέσεων από 
τις 40 προβλεπόμενες στον ΟΕΥ θέσεις ΙΔΟΧ, που πρόκειται να προκηρυχτούν, καθότι οι 17 θέσεις 
σήμερα είναι δεσμευμένες από την 2μηνες συμβάσεις οι οποίες λήγουν 18 Ιουλίου 2015.  
 
    Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τον  προσδιορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού 
των  θέσεων  που  υπολείπονται  από  την  αρχική  έγκριση  και  θα  αφορούν  την  προκήρυξη  ΣΟΧ 
1/2015 ως εξής:  

 Δεκαεννιά  (19) εργάτες καθαριότητας ΥΕ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) 
μηνών.  

 Τέσσερις  (4)    οδηγούς  ΔΕ,  για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης    οκτώ  (8)  μηνών  ως 
οδηγοί απορριμματοφόρων.   

 
  Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό έγγραφο, τις διατάξεις του 
Ν.  3852/2010  και  μετά  από  διαλογική.  [Μειοψήφησε  ο  κ.  Μπίκας    εκφράζοντας    διαφορετική 
άποψη  ως προς το καθεστώς προσλήψεων του προσωπικού ως και παλαιότερα] 
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία  
 
1.‐  Αποδέχεται  την υπ αριθ. 11977/05‐05‐2015  απόφαση  των    Υπουργών  Εσωτερικών Διοικητικής 
μεταρρύθμισης    &  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  και  Οικονομικών  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  24 
θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
τον Δήμο Τεμπών. 
 
2.‐   Προσδιορίζει  τον αριθμό  των θέσεων που θα αφορά  την προκήρυξη  ΣΟΧ 1/2015    του Δήμου 
Τεμπών   σε είκοσι τρείς (23) θέσεις  
 
3.‐  Προσδιορίζει τις θέσεις και τις  ειδικότητες που   θα αφορά την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2015  οι οποία 
εμφανίζονται ως κατωτέρω: 
 

 Δεκαεννιά    (19)  εργάτες  καθαριότητας  ΥΕ,  για  χρονικό  διάστημα  απασχόλησης  οχτώ  (8) 
μηνών.  

 Τέσσερις (4)   οδηγούς ΔΕ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης  οκτώ (8) μηνών ως οδηγοί 
απορριμματοφόρων.   
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Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 141/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


