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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/6-ΙΟΥΛΙΟΥ-   2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό9/12συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην  Ελαφόνησο  σήμερα  την  6   του  μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ του  έτους  2012,  ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα  10:00΄     το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  ΕΚΤΑΚΤΗ 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό   959/6 Ιουλίου-
2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου,  που 
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό 
στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ.  Συμβούλους,  σύμφωνα με  το  άρθρο 95  του  Δ.  Κ.  Κ.  (Ν. 
3463/2006-ΦΕΚ  Α΄  114/2006),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της 
ημερήσιας διάταξης: 
     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 
              
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                                                              
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                       ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 
της έκτακτης  συνεδρίασης  με θέμα 

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 46/2012
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 και είπε ότι:
το Δ.Σ, εκλήθη εκτάκτως σε συνεδρίαση γιατί ύστερα από επικοινωνία που είχαμε 

σχετικά με την έγκριση  της 31/2012  προηγούμενης απόφασής  μας που αφορούσε την 
πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού καθαριότητας, μας υποδείχτηκε ότι η απόφασή μας 
ελήφθη πριν την ορκωμοσία της κυβέρνησης , και μετά την έκδοση  της απόφασης του 
Γ.Γ. περί  έγκρισης προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση, με 
αποτέλεσμα να μην περιέχεται ο Δήμος μας στην απόφαση αυτή, ως εκ τούτου θα 
πρέπει να επανέλθουμε με νέο αίτημα διατυπωμένο εκτός της περιόδου απαγόρευσης 
των προσλήψεων.
 Το αίτημά μας, πρέπει να περιέλθει το συντομότερο δυνατόν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση στην Τρίπολη, προκειμένου να εγκριθεί η πρόσληψη αμέσως λόγω την 
έναρξης της θερινής περιόδου όπου και  υπάρχουν οι μεγάλες ανάγκες.
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον  σύμφωνα με το 
άρθρο  95 παρ.4 του ΔΚΚ  γιατί από τη μη συζήτησή του θίγονται αμέσως και 
σπουδαίως τα συμφέροντα του δήμου, και έχοντας υπόψη την 31/2012  ομόφωνη 
απόφασή του και για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  την  πρόσληψη  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα   για  την  κάλυψη 
εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ με  δίμηνη απασχόληση  συγκεκριμένα:

α/
α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 Οδηγοί  Απορριμματοφόρων  –
φορτηγών (ΔΕ 29)   

1 ένας Δύο -2- μήνες

2 Εργάτες/εργάτριες  Προσωπικό 
Καθαριότητας      

3 τρεις Δύο-2- μήνες

Η  δαπάνη  των   αποδοχών   του  οδηγού  και  των  τριών  εργατών   στο  τμήμα 
καθαριότητας, θα βαρύνουν τον ΚΑ 20.6041  με το ποσό των 16.00,00€ € για τακτικές αποδοχές 
και   τον  ΚΑ 20.6054  με  ποσό  5.500,00  €  για  εργοδοτικές  εισφορές  υπέρ  ΙΚΑ.  Οι  ανωτέρω 
πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2012.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ζητά  από  την  αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου την  έγκριση  πρόσληψης  των 
αναφερομένων ατόμων το συντομότερο δυνατόν.

Η απόφαση έλαβε α.α. 46/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  9/6-
7-2012   του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η Γραμματέας     ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                  ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
                                                     ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,  ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,    

Ακριβές αντίγραφο      
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