
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 26 του μήνα Μαΐου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 3288/20-05-2020  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 

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  ( 17 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  10. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  11.  Βλάχος Αθαν. 

3. Νικολάου Γεώργιος  12.  Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  13.  Κολλάτος Κων/νος 

5. Σίμος Βασ.  14. Χαδουλός Κων. 

6. Κρικώνης Χρ.  15. Ανδρέου Νικ. 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   16. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα. 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 10 ) 

1.  Ντόντος Γεωργ.    6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Μαϊμάρης Δημ.  8. Αργυρίου Ιωάννης 

4. Ζησάκη Ξανθή  9. Καρατέγος Μιχάλης 

5. Διψάνας Αχιλλεύς  10. Νταναβάρα Αργυρή  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκε και παραβρέθηκε για το 8ο θέμα, ο  Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  

Ευαγγελισμού κ. Κακαρδάκης. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν όλοι για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. 
θέματος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (5ο) «Επί αποφάσεως 12/2020 ΔΟΠΑΠΕΠΤ ‘Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020»  
Αριθμός   Απόφασης ( 55) 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΕΠΤ κ. Κρικώνης Χρ. 
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 Ο ΔΟΠΑΠΕΠΤ απέστειλε την αριθ. 12/2020 [ΑΔΑ: ΡΚΥΩΟΚΨ5-ΔΕΠ] απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020», προκειμένου να 
την εγκρίνουμε. 
 Η απόφαση αποσπασματικά αναφέρει τα κάτωθι: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ. 6/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ.  Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. Δήμου Τεμπών 

Σήμερα στις (18) του μήνα ΜΑΪΟΥ  του έτους 2020  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13:00μμ  το Διοικητικό  
Σ/λιο του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. Δήμου Τεμπών  συνήλθε σε τακτική   «δια περιφοράς» συνεδρίαση , στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού covid-19 
& της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 113/10-05-2020 
πρόσκληση του προέδρου Χρήστου Κρικώνη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) 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 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ( 15 )  
Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

1.- Χρήστος Κρικώνης      9.-  
2.- Ζωή Τόπη        10.- Αθανάσιος Καραναστάσης 
3.-       11.- Παύλος Ντζήμας 
4.-      12.- Νικόλαος Μητσογιάννης 
5.- Μαρία Κωστή               13.- Όλγα Μπακαγιάννη 
6.-      14.- Μαρία Ππακανάκη 
7.- Λάμπρος Σωτηρίου    15.- Λάμπρος  Ζάρρας 
8.- Γεωργία Συκιώτη   

Απόντες: 
Ξανθή Ζησάκη, Μιχάλης Καρατέγος, Κωνσταντίνος Χαδουλός, Χρήστος Χαλτούπης  αν και νόμιμα 
κλήθηκαν. 
 Ο  Πρόεδρος  κ. Χρήστος Κρικώνης ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας  κήρυξε την  έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση   
 
ΘΕΜΑ (1

ο
) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2020 

Αριθ. Αποφ. (12) 
 
Καλούμαστε, όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω και στο έγγραφο υπ’ αριθμ.  11072/18.02.2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων μας για το έτος 2020, αξιολογώντας 
τις πραγματικές  ανάγκες μας και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή 
των κρατικών δαπανών, να αποφασίσουμε για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών. Για αυτό θέτουμε υπόψη σας τα 
παρακάτω:   

Ειδικότερα 
 
Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 
ΦΕΚ 107/Α/2017)  
 
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4 α και 4 β , με 
υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών. Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 
107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους 
πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από 
την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά 
εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του φορέα. Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, 
εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να 
ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%. Όπως προαναφέρθηκε, αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών 
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κοιμητηρίων τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών ακολουθούν τη 
διαδικασία που προβλέπεται ομοίως για το αντίτιμο. 
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα 
παραρτήματα, συμπληρωμένα. Εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4623/2019 ως προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των 

προσλήψεων:  για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για θέσεις των 
Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής  για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των 

Περιφερειών, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου  για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του 
οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν 
«με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται. 
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και καθότι όπως γνωρίζεται η Μουσική Σχολή του Δήμου 
Τεμπών για την εκπλήρωση του σκοπού της έχει την ανάγκη στελέχωσης από καθηγητές μουσικής λόγω 
παντελή έλλειψης μόνιμου προσωπικού, θεωρώ ότι κρίνεται  αναγκαία και επιβεβλημένη η πρόσληψη 
αυτών και μάλιστα με την διαδικασία μίσθωσης έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα διότι η μισθοδοσία 
του υπό πρόσληψη προσωπικού θα είναι εξασφαλισμένη από τα δίδακτρα των μαθητών. 
 
  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  στο ΔΣ να εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2020 για συμβάσεις 
μίσθωσης έργου  συνολικού αριθμού  έντεκα (_11_) ατόμων,  έως δώδεκα  μήνες. 
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ107/Α/2017, το άρθρο 65 
του Ν. 3852/2010 το Ν. 3463/2006 τις ανωτέρω διατάξεις και την ανωτέρω εγκύκλιο, μετά από διαλογική 
συζήτηση και μετά την τοποθέτηση  της κα Κωστή Μαρία η οποία  συμφώνησε με τον προγραμματισμό 
προσλήψεων όμως πρότεινε: 
1)Να μην ισχύσει για φέτος, αν και εμείς λέμε να μην ισχύει ποτέ, η πληρωμή διδάκτρων από τους 
φοιτητές της σχολής, δεδομένης της υγειονομικής κρίσης αλλά και της επερχόμενης οικονομικής και 
2)Ο ΔΟΠΑΠΕΠΤ να αναλάβει την κάλυψη του συνόλου των εξόδων της μουσικής σχολής και των αμοιβών 
των καθηγητών και για έναν ακόμη λόγο. Οι εκδηλώσεις, που συνήθως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, 
είτε επ' αφορμή των γιορτών των πολιούχων είτε την Αποκριά έχουν αναβληθεί και κατά τα φαινόμενα 
θα αναβληθούν και οι υπόλοιπες. Έτσι τα ποσά που απαιτούνταν για όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι 
αδιάθετα. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση αυτή την δύσκολη περίοδο να είμαστε δίπλα στα παιδιά και τις 
οικογένειές τους, πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η δαπάνη αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό, που 
πρέπει αφειδώς να παρέχεται στους πολίτες. 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 
Τον προγραμματισμό των προσλήψεων έτους 2020 του  ΔΟΠΑΠΕΠΤ για πρόσληψη προσωπικού  
μίσθωσης έργου, συνολικού αριθμού έντεκα (_11_) ατόμων, καθηγητών μουσικής  για την κάλυψη των  
αναγκών τις μουσικής σχολής  του ΔΟΠΑΠΕΠΤ  για τις εξής ειδικότητες : 

ΠE Καλλιτεχνικός Δ/ντής             αριθμός ατόμων  (1) 
ΤΕ Καθηγητών  μουσικής με ειδικότητα πιάνου - θεωρητικά      αριθμός ατόμων  (2) 
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου –  
     ανώτερα θεωρητικά και Δ/νση μουσικών συνόλων         αριθμός ατόμων  (1) 
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα  Βιολιού           αριθμός ατόμων  (1) 
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα  κιθάρας          αριθμός ατόμων  (1) 
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φλάουτου         αριθμός ατόμων  (1) 
ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κρουστά          αριθμός ατόμων  (1) 
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Τρομπέτα         αριθμός ατόμων  (1) 
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σαξόφωνου        αριθμός ατόμων  (1) 
ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα λαϊκά όργανα 
    (μπουζούκι)             αριθμός ατόμων  (1) 

             Συνολικός αριθμός                11 
 
 Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τον Κ.Α. 02.15.6117.01 του προϋπολογισμού έτους 2020 
του σκέλους των εξόδων του ΔΟΠΑΠΕΠΤ όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 16.414,00 €. 
...............................…………………………………………………………………………................ 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  12/2020 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της υπ.’ αριθ. 12/2020 [ΑΔΑ: 
ΡΚΥΩΟΚΨ5-ΔΕΠ]  απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ  «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020», για 
πρόσληψη προσωπικού μίσθωσης έργου. 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Κωστή: είμαστε ενάντια σε αυτές τις μορφές εργασίας. Παρόλα αυτά είπαμε, λόγω και των 
φετινών συγκυριών, να συμφωνήσουμε και φέτος στην πρόσληψη των καθηγητών. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την αριθ. 12/2020 [ΑΔΑ: ΡΚΥΩΟΚΨ5-ΔΕΠ] απόφασης Δ.Σ. 
ΔΟΠΑΠΕΠΤ  «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020», την εισήγηση του θέματος και  μετά από 
διαλογική συζήτηση.   
[Η κ. Κωστή & ο κ. Χαδουλός ψήφισαν ΛΕΥΚΟ και σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) δεν υπολογίσθηκε στην καταμέτρηση των Θετικών & 
Αρνητικών ψήφων]. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Την έγκριση της αριθ. 12/2020 [ΑΔΑ: ΡΚΥΩΟΚΨ5-ΔΕΠ] απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ  
«Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020», για πρόσληψη προσωπικού μίσθωσης έργου. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 55/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 
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