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της 7ης Μαρτίου 2018
Αριθμός Απόφασης 49
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
για το έτος 2018.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3114/02-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Γεωργίου
Αθανάσιος, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Νικολάου Σωτήριος,
10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Παύλου Παύλος,
13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος,
16.Δόσχορης Κων/νος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου
Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης
Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Σπύρου
Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης,
8.Κοφινάς Ηλίας, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Πέτρου Θεόδωρος,
Θυμής Φίλιππος, Σπύρου Κων/νος, Πέρρας Σωτήριος, Θυμής Μιχαήλ, Κοφινάς
Ηλίας, Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν έως το
τέλος της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση και πριν τη λήψη απόφασης επί του έκτακτου 1ου θέματος
αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Παντελέου Κων/νος, Πρωτονοτάριος
Δημήτριος & Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, οι οποίοι απουσίαζαν έως την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Ενώ πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Παύλου Παύλος, ο οποίος απουσίαζε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα από τη συζήτηση ενός
έκτακτου) ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.
Οι διατάξεις των § 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (Φ.Ε.Κ.28/1994 τ.Α’),
της §1 του άρθρου 205 του Ν.3584/07 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α΄/28-06-2007) "Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" και της §14 του άρθρου 12 του
Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/11-04-2012) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του
Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α΄/11-05-2015), όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από το
άρθρο 107 του ν. 4483/17 (Φ.Ε.Κ 107/τ.Α΄/31-07-2017).
2.
Η υπ’ αριθ. 3449/05-02-2018 (ΑΔΑ:ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ) εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών".
3.
Το υπ’ αριθ. 27723/07-02-2018 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 1932/07-02-2018)
σχετικό με το θέμα έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι τα αιτήματα πρόσληψης
ανταποδοτικού προσωπικού πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση μέχρι την 09η-03-2018.
4.
Το άρθρο 26 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ
4470/τ.Β΄/30-12-2016) στο οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των θέσεων προσωπικού
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
5.
Η υπ’ αριθ. 2995/01-03-2018 βεβαίωση του Δημάρχου κ. Γκιώνη Αλκ.
Γεώργιου, με την οποία πιστοποιεί ότι:
 ο αριθμός των εργαζομένων µε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι
απασχολούνταν στον Δήμο μας πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 24 του ν.
4479/2017 ανερχόταν σε είκοσι επτά (27). Οι εν λόγω συμβάσεις είχαν παραταθεί.
 την δεδομένη χρονική στιγμή δεν απασχολούνται στον Δήμο μας εργαζόμενοι στα
πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, καθώς οι συμβάσεις τους
έληξαν την 28η-12-2017.
 η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη οργανικών θέσεων µόνιμου
προσωπικού ως εξής: έξι (6) Εργάτες Καθαριότητας, δύο (2) Οδηγούς και έναν (1)
Ηλεκτρολόγο.
6.
Το από 27 Φεβρουαρίου 2018 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου
Αντιδημάρχου κ. Πέρρα Σωτήριου προς το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας, με το οποίο τονίζει την επιτακτική ανάγκη, για λόγους δημόσιας
υγείας, πρόσληψης έκτακτου προσωπικού είκοσι εννέα (29) ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που ανακύπτουν στον τομέα της
καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες έχουν εποχιακό χαρακτήρα και δεν
μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.

7.
Η υπ’ αριθ. 2979/01-03-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας από την οποία προκύπτει ότι στον δημοτικό προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης.
8.
Η από 1η Μαρτίου 2018 γραπτή εισήγηση της Αντιδημάρχου κας
Πρωτοπαππά Μαρίας, με την οποία προτείνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων στον τομέα της Καθαριότητας, ήτοι
είκοσι δύο (22) εργατών καθαριότητας - συνοδών απορριμματοφόρου, πέντε
(5) οδηγών απορριμματοφόρου, και δύο (2) ηλεκτρολόγων, λόγω των έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται στον τομέα της καθαριότητας και του
ηλεκτροφωτισμού καθώς αυτές αυξάνονται σε όλους τους τομείς των
δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, αφού ο Δήμος μας είναι κατεξοχήν τουριστικός
προορισμός λόγω της θάλασσας, του φυσικού μεταλλικού νερού, των ιαματικών
πηγών του καθώς και των εκδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στα διοικητικά
του όρια με συνέπεια τον υπερπολλαπλασιασμό των επισκεπτών σε περιόδους
αιχμής, ήτοι κατά την θερινή περίοδο και ως εκ τούτου για λόγους δημόσιας υγείας η
ανάγκη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθίσταται απολύτως αναγκαία.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ασημακόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι δεδομένης
της έλλειψης επάρκειας προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο μας, ο
Δήμος θα πρέπει να προβεί στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και όχι
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη
των αναγκών του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Υποβάλλει αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018 και για χρονικό διάστημα οκτώ (8)
μηνών, για την κάλυψη των αυξημένων εποχιακών ή παροδικών αναγκών των
ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, και ειδικότερα για την περισυλλογή και
αποκομιδή των απορριμμάτων και για κάθε άλλη αναγκαία και απαραίτητη εργασία
ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, για την ομαλή
λειτουργία της, και ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου παρουσιάζεται μεγάλη
αύξηση στην προσέλευση επισκεπτών στο Δήμο μας, καθώς αποτελεί τουριστικό
προορισμό και συγκεκριμένα:
Είκοσι δύο (22) εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρου,

 πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρου,
 δύο (2) ηλεκτρολόγων
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με την τήρηση των διατάξεων
του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η δαπάνη για την κάλυψη της πρόσληψης των είκοσι εννέα (29) εποχικών
υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, συνολικού ποσού #317.100,00# € θα
βαρύνει σχετικούς Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 ως εξής:
 20-6041.001 με τίτλο "Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας
& ηλεκτροφωτισμού" εγγεγραμμένη πίστωση #245.000,00#€.
 20-6054.001 με τίτλο "Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. ορισμένου χρόνου προσωπικού"
εγγεγραμμένη πίστωση #72.100,00# €.

Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε
περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 49/2018.
Ο Αντιπρόεδρος
(΄Επονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 08 Μαρτίου 2018
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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