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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  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  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   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 
[Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-Μαγαλιού Αν.] 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές Νικ.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
εκτός  της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2ο) «Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 118) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς κων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 
του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:  
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, 
η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις 
δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε 
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα 
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρες. 
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά 
στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 
του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον 
κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το 
χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος. 
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 
 
Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 
2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή 
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την 
πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ 
διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά 
τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο 
πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
 
Στις 31/3/2018 έληξαν οι παρατάσεις των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου των 23 ατόμων (19 
εργάτες καθαριότητας ΥΕ και 4 οδηγοί ΔΕ). 
Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στον 
Δήμο Τεμπών παρουσιάστηκαν οι εξής: 
Α) 3 Οδηγοί ΔΕ 
Β)8 Εργάτες καθαριότητας ΥΕ 
Συνολικά οι θέσεις για το Δήμο Τεμπών ήταν 23. (19 εργάτες καθαριότητας ΥΕ και 4 οδηγοί ΔΕ ) 
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Οι υπόλοιποι (1 οδηγός ΔΕ και 11 εργάτες καθαριότητας ΥΕ) υπέβαλλαν στο Γραφείο 
Προσωπικού του Δήμου Τεμπών υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες μας γνωστοποιούν ότι θα 
παρουσιαστούν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. 
 
Με την υπ. αριθ. 85/18-4-18 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών και με την υπ. αριθ. 
5978/56116/23-4-18 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προχωρήσαμε στην πρόσληψη 
δώδεκα εργατών καθαριότητας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης 
διάρκειας οι οποίες λήγουν στις 29/6/2018. 
 
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

 για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας καθαριότητας, ο Δήμος Τεμπών κινεί καθημερινά 6 
απορριμματοφόρα τα οποία διανύουν περί τα 100χλμ το καθένα για την περισυλλογή 
και τη μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας. Επίσης από 01/06/2015 βάσει των 
συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, είμαστε υποχρεωμένοι το ένα από τα πληρώματα να 
χρησιμοποιείται για την επάνδρωση του οχήματος ανακύκλωσης 3 φορές την 
εβδομάδα.  

 για την αντιμετώπιση της καθημερινής καθαριότητας του Δήμου μας ήτοι δρόμων, 
πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 2 άτομα για κάθε 
πρώην Δήμο (Γόννων, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος, Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου)   από 
τη συνένωση των οποίων προήλθε ο Δήμος. Συνολικά δηλαδή  απαιτούνται 10 άτομα 
γενικών καθηκόντων-εργατών καθαριότητας. Επίσης απαιτείται προσωπικό 
καθαριότητας και για την επάνδρωση των 2 παιδικών Σταθμών που διαθέτει ο Δήμος 
μας. 

 
Από τα παραπάνω δικαιολογείται πλήρως η πρόσληψη των 12 ατόμων εργατών καθαριότητας 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα) για την υπηρεσία της καθαριότητας μέχρι την 
έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018. 
 
Η δαπάνη των  αποδοχών  12 εργατών  στο τμήμα καθαριότητας ΥΕ,  για χρονική περίοδο ενός 
διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 20-6041.01 με το ποσό των 25.000,00 € για τακτικές αποδοχές 
και  τον ΚΑ 20-6054.01 με ποσό 7.500,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω 
πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2018 
      
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το  Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το άρθρο 206 του 
Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 
του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) την περιπτ. ιε 
της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09, 
την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου, την Εγκύκλιο 33 
του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003, την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-
2005, το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ, την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας,  την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου  και  μετά από διαλογική συζήτηση  [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας, ο 
οποίος ψήφισε ΟΧΙ]. 
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  για την κάλυψη εκτάκτων 
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα: 
 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας  12 Δύο-2- μήνες 
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Η δαπάνη των  αποδοχών  των δώδεκα εργατών  στο τμήμα καθαριότητας, θα βαρύνουν τον 
Κ.Α. 20-6041.01  με το ποσό των 25.000,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον Κ.Α. 20-6054.01 με 
ποσό 7.500 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες 
στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2018 
 
Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 118/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Δημ. 

ΑΔΑ: ΩΘ4ΔΩΗ7-26Ψ


		2018-06-08T14:22:02+0300
	Athens




