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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 6/2013  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην  Ελαφόνησο  σήμερα  την  26Η  του  μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του  έτους  2013,  ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα  συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό   515/22-4-2013 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 ΜΙΧΑΗΛ    

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την  19]13 ΑΔΣ του  χορηγήθηκε 

άδεια)   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Αποφ. 23/2013  

Θέμα 3ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 3ο θέμα είπε:

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 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 
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(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου 

γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 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 παράγραφος 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. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του Δήμου   Ελαφονήσου είναι η έντονη τουριστική  κίνηση, που 

οφείλεται στο σπάνιο τοπίο και τις φημισμένες παραλίες του, που το έχουν καταστήσει βασικό 

παραθεριστικό  προορισμό.

Η  υπηρεσία καθαριότητας όπως υπαγορεύει η εμπειρία μας  και όπως εκτιμήσαμε κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού μας, έχει οπωσδήποτε ανάγκη ενός οδηγού και τριών εργατών 

καθαριότητας.

Η  δαπάνη  των   αποδοχών   του   οδηγού  και  των  τριών  (3)  εργατών   στο  τμήμα 

καθαριότητας ΥΕ,  για χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 20.6041  με το ποσό 

των 10.000,00 € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 20.6054 με ποσό 3.500,00 € για εργοδοτικές 

εισφορές  υπέρ  ΙΚΑ.  Οι  ανωτέρω  πιστώσεις  είναι  εξασφαλισμένες  και  εγγεγραμμένες  στον 

Προϋπολογισμό 2013.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 
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 την  εισήγηση  του  Δημάρχου  και  τις  έκτακτες  κατεπείγουσες  εποχιακές 

ανάγκες, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτή 

 το άρθρο 206 του Ν. 3584/07 

 την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

 την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012. του Δήμου 

Ελαφονήσου

 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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  την  πρόσληψη  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα   για  την  κάλυψη  εκτάκτων 

κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ για 

την  περίοδο  Ιούλιος  –  Αύγουστος,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  εισαγωγικό  μέρος,  και 

συγκεκριμένα:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Οδηγοί  Απορριμματοφόρων  –

φορτηγών (ΔΕ 29)   

1 ένας Δύο -2- μήνες

2 Εργάτες/εργάτριες  Προσωπικό 

Καθαριότητας (2+1)    

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 10.00,00€ € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 20.6054 με 

ποσό 3.500,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο 

σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2013

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Η απόφαση έλαβε α.α. 23/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  6/26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2013   του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ               

           ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.   

   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                            ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,    

Ακριβές αντίγραφο                                                                          

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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