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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τους ΚΑΕ και τους μήνες πρόσληψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 10/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα την 30-05-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 10904/25-05-2018
πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε
στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς
συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.
ΘΕΜΑ:«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του
Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα
(40)
ατόμων Εργατών
καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών
συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κορωναίος Κοσμάς
11.Σαραμπασίνας Παύλος
1.Βαρτελάτου Στυλιανή
2.Πιπιλίδης Λάζαρος
12.Αυδίκος Δημήτριος
2.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
3.Ροπόκης Ευάγγελος
13.Κατσιπανέλης Δημήτριος
3.Κατσαούνος Θεόδωρος
4.Συγκούνας Ευάγγελος
14.Παππάς Δημήτριος
4.Πανταζής Νικόλαος
5.Κώτσης Δημήτριος
15.Τσούτσης Χρήστος
5.Καζάκου Παρθενία
6.Ντίτσος Γεράσιμος
16.Καλλίνικος Διονύσιος
6.Αγγέλη–Παπαϊωαννίδου Ελ.
7.Κακιούζης Χαράλαμπος 17.Κωστούλας Βασίλειος
7.Αναγνώστου Νικόλαος
8.Ματέρης Κωνσταντίνος 18.Αμάραντος Σταύρος
8.Φαρμάκης Κωνσταντίνος
9.Νέσσερης Χρήστος
19.Σπυράκος Ιωσήφ
9.Βαρέλας Χρήστος
10.Φραγκούλης Γεώργιος 20.Νίτσας Γεώργιος
10.Κλάπας Μιλτιάδης–Ηλίας
11.Κατέρης Κωνσταντίνος
12.Τσόγκα Ελένη
13.Παπαδιώτης Γεώργιος
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος,
προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννουλάτος ,Κατσαούνος και Πανταζής και αποχώρησαν οι κ.κ.
Κορωναίος ,Φραγκούλης, Κώτσης, Τσούτσης, Ντίτσος, Αυδίκος, Παππάς και ο κ. Νίτσας.
Καθήκοντα Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Κακιούζης Χαράλαμπος καθώς αποχώρησε ο Πρόεδρος και απουσίαζε ο αντιπρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Θέματος

:

Αριθ. Απόφασης :

Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου
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Καθήκοντα Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Κακιούζης Χαράλαμπος καθώς αποχώρησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Κορωναίος Κοσμάς και απουσίαζε ο αντιπρόεδρος κ. Φαρμάκης Κωνσταντίνος, σύμφωνα
με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμ. κα. Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ΄, 26.6.2007
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιαδήποτε 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 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός
του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του
άρθρου 21 του
ν.2738/1999(ΦΕΚ 180 Α΄).Παράταση ή σύμβαση νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη...Το
ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για την συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας. Η
πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (όπως ισχύει).
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτ.ανάπτυξης/τμήματος καθαριότητας
πρασίνου,
η υπηρεσία έχει αποδυναμωθεί λόγω των συνεχών αποχωρήσεων τακτικού
προσωπικού, συνταξιοδοτήσεων που έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη αλλά και του
περιορισμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Επίσης το αίτημα του Δήμου για
μόνιμο προσωπικό το οποία έχει εγκριθεί (απο το ΥΠ.ΕΣ.) και υλοποιείται μέσω της
διαδικασίας προκήρυξης και οριστικοποίησης των πινάκων του ΑΣΕΠ , δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί ώστε να συσταθούν οι θέσεις μόνιμου προσωπικού στον τομέα
καθαριότητας. Παράλληλα η πρόσληψη προσωπικού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
εργασίας (ΟΑΕΔ) δεν αποτελεί λύση λόγω του ότι δεν είναι δυνατή η απασχόλησή του
στην αποκομιδή απορριμμάτων και αυτό δημιουργεί δέσμευση.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει
ομαλά στον κεντρικό Δήμο και στις δημοτικές ενότητας Ζαλόγγου και Λούρου και να
ολοκληρώνεται
απρόσκοπτα η αποκομιδή των απορριμμάτων. Δεν είναι δυνατό να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι έκτακτες εποχικές
ανάγκες της καθαριότητας (οι οποίες αυξάνονται ραγδαία λόγω
της καλοκαιρινής
περιόδου, ενώ επιπλέον επιβάλλεται ο σχολαστικός
καθαρισμός για την αποτροπή
κινδύνων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προκειμένου ο Δήμος μας να
προετοιμαστεί έγκαιρα , αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα καθαριότητας με αξιοπρέπεια και
σεβασμό απέναντι στους δημότες και τους επισκέπτες, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη
εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο μηνών για το χρονικό
διάστημα Ιούλιο-Αύγουστο (κατά αριθμό, κλάδο και
ειδικότητα ) ως εξής.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
YE Συνοδοί απορριμματοφόρου
15
YE Εργατών καθαριότητας
24
ΔΕ Χειριστής ανυψωτικού μεταφοράς 1
ογκωδών(Μπίγα)
Εισηγούμεθα
Την έγκριση του αιτήματος
για
πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα , σαράντα (40) ΥΕ Εργατών καθαριότητας , σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007.
Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους
2018, με το ποσό των 106.000
ευρώ ήτοι 40 άτομα χ 1.300 ευρώ μηνιαίως και για
δύο (2) μήνες. , στην υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού αντίστοιχα τους ΚΑΕ
02.20.6041, ποσού 80.000 ευρώ (δαπάνες μισθοδοσίας ), και τον ΚΑΕ 02.20.6054.001
αντί ποσού 24.000 ευρώ (εργοδοτικές εισφορές)>>
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Ο Προεδρεύων έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να
τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.
Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:
 την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
 τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007(όπως
ισχύει),
 τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015,
 τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96, 97, 157 & 158 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
 τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄7.06.2010),
 τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης/Τμήματος καθαριότητας πρασίνου,
 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού
χαρακτήρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
(2) μηνών για το χρονικό διάστημα Ιούλιο-Αύγουστο (κατά αριθμό, κλάδο και
ειδικότητα ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (όπως ισχύουν), ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
YE Συνοδοί απορριμματοφόρου
YE Εργατών καθαριότητας
ΔΕ
Χειριστής
ανυψωτικού
ογκωδών(Μπίγα)

μεταφοράς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
15
24
1

2. Το κόστος μισθοδοσίας των ανωτέρω θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
έτους 2018, με το ποσό των 106.000
ευρώ ήτοι 40 άτομα χ 1.300 ευρώ
μηνιαίως και για δύο (2) μήνες. , στην υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού
αντίστοιχα τους ΚΑΕ 02.20.6041 ποσού 80.000 ευρώ (δαπάνες μισθοδοσίας ),
και τον ΚΑΕ 02.20.6054.001 αντί ποσού 24.000 ευρώ (εργοδοτικές εισφορές).
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη, να προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο, για την υλοποίηση της απόφασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ
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