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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Φεβρουαρίου
του έτους 2018 ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
1785/23.02.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
1

ΑΔΑ: ΨΟΚΦΩΞΖ-91Κ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2018
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/2007)»
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος αρχικά την υπ΄αριθμ. 1335/08-02-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος κ. Μαρτιάδη Γεωργίου περί πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης , η οποία έχει
ως εξής :
«Ο Δήμος μας αποτελείται από 2 Δημοτικές ενότητες , (Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δ.Ε. Σιταγρών), οι οποίες αριθμούν
συνολικά 1 Δημοτική Κοινότητα 17 Τοπικές Κοινότητες και 3 οικισμούς, και στην υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου υπηρετούν μόνο δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υποχρεώνονται να ανταποκριθούν
στην καθαριότητα
• των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες) όλου του Δήμου
• Μία μόνιμη υπάλληλος -από τις έξι -η οποία αλλάζει ανά μήνα απασχολείται στο δημοτικό
κατάστημα και το Κ.Ε.Π., της έδρας του Δήμου καθημερινά.
• Μία μόνιμη υπάλληλος -από τις έξι- απασχολείται, στις πλατείες της δημοτικής ενότητας
Προσοτσάνης ,στο κτίριο της ΔΗ.Κ.ΕΠ. και στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η. που στεγάζεται η κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου καθημερινά.
• Μία μόνιμη υπάλληλος -από τις έξι- απασχολείται, στο κτίριο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
δύο φορές την εβδομάδα.
• των καταστημάτων των ΤΚ Πετρούσας και Φωτολίβους (2 φορές την εβδομάδα) και
των καταστημάτων των δέκα επτά (17) τοπικών κοινοτήτων - χωριών (1 φορά την εβδομάδα)
• και της αποκομιδής των απορριμμάτων όλου του Δήμου.
• Ειδικότερα: Ο Δήμος Προσοτσάνης για την αποκομιδή των απορριμμάτων όλου του Δήμου για όλο
το χρόνο πραγματοποιεί καθημερινά 3 - 5 δρομολόγια με τα απορριματοφόρα.
• Τα ανωτέρω αναφέρονταν και στο έγγραφο υπ. αριθμ. 8278/26-06-2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος
προς το Γραφείο Προσωπικού , Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Ενώ λοιπόν οι τομείς με
τους οποίους ασχολούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου αυξήθηκαν (π.χ. Δημιουργία Κέντρου
Κοινότητας), οι υόνιυοι υπάλληλοι ελαττώθηκαν σε μεγάλο βαθυό. Αναλυτικότερα : Ο κος Κ.
Α. συνταξιοδοτήθηκε, η Κα Χ. Δ. μετά από διαδοχικές εγχειρήσεις που πραγματοποίησε κρίθηκε
από αρμόδια τριμελή επιτροπή ως μη δυνάμενη εφάπαξ να εργάζεται ως συνοδός
απορριμματοφόρου. Επίσης σε όλα τα προηγούμενα προστέθηκαν και άλλες συνάδελφοι οι
οποίες αντιμετωπίζουν κάποια
προβλήματα υγείας όχι συνηθισμένα

με αποτέλεσμα ο αριθμός των συναδέλφων που

ασχολούνται με την αποκομιδή αποοοιμμάτων να μειωθεί από 12 σε 12-5 = 7 .
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ούτε τα βασικά δρομολόγια της
αποκομιδής (κάποιες ημέρες όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχουμε και 5), και δεν μπορούμε επίσης να
πραγματοποιήσουμε ούτε άλλες βασικές εργασίες (καθαρισμός βόθρων, κοπή κλαδιών και χόρτων ,
ράντισμα χόρτων εκφόρτωση τροφίμων ΤΕΒΑ, κλπ, κλπ, ούτε φυσικά να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο
βασικό αίτημα των υπαλλήλων για λήψη κανονικών αδειών. Σε περίπτωση δε λήψης και άλλης
αναρρωτικής άδειας δε θα πραγματοποιείται σωστά ούτε και η αποκομιδή απορριμμάτων με ότι
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συνεπάγεται αυτό (κίνδυνος για τη δημόσια υγεία). Ήδη η καθαριότητα του Δημαρχείου δεν
πραγματοποιείται καθημερινά λόγω της έλλειψης προσωπικού.
• Αναφέρουμε επίσης συμπληρωματικά ότι στο Δήμο Προσοτσάνης δεν υπάργει καμία σύυβασπ
Ι.Δ.Ο.Χ. για εργάτες καθαριότητας.
• Ο Δήμος Προσοτσάνης έχει προχωρήσει το αίτημα του για πρόσληψη ατόμων με σύμβαση ορισμένου
χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, αλλά η όλη διαδικασία μέχρι και τη στιγμή της πρόσληψης είναι πολύ
χρονοβόρα με συνέπεια να μη μπορεί να λυθεί άμεσα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει.
Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν, όλες οι παραπάνω εργασίες είναι αδύνατον να εκτΕλεοτούν από το
υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου και για το λόγο αυτό σας εφιστώ την προσοχή για την έγκαιρη
αντιμετώπιση των ανωτέρω βασικών ανανκών καθαριότητας.
Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος το από 15/02/2018 έγγραφο της Διευθύντριας
Διοικητικού Οικονομικού η οποία αναφέρει τα εξής :
«Θέμα:

Ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό ΙΔΟΧ σχετικά με την Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Τεχνικής Υπηρεσίας σε κοινό τους έγγραφο, την 11-01-2018,
μνημονεύουν τις ανάγκες τους για την ορθή, καθημερινή τους λειτουργία. Για την προσωρινή κάλυψη
αυτών των αναγκών το ΔΣ του Δήμου πήρε την υπ΄αριθμ 6/2018 απόφαση με τίτλο: «Προγραμματισμός
Προσλήψεων Προσωπικού, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για το έτος 2018» , και η οποία
αναφέρεται στην υποβολή αιτήματος πρόσληψης (3) τριών ατόμων, πλήρους απασχόλησης, 8μηνης
διάρκειας ((1) έναν ΔΕ Ηλεκτρολόγο και (2) δύο ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου)).
Επιπρόσθετα με το υπ αριθμ. 1335/02-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος με θέμα : «
Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης βασικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου
Προσοτσάνης» αναφέρεται στις ανάγκες της Υπηρεσίας και στο πρόβλημα που προκύπτει λόγω του
μεγάλου αριθμού των αναρρωτικών των Υπαλλήλων της .
Για την προσωρινή κάλυψη της έκτακτης αυτής ανάγκης προτείνουμε την πρόσληψη προσωπικού
με δίμηνη απασχόληση.
Για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό του 2018: α) στον ΚΑ 20/6041 με τίτλο « Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων
Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού» ποσό 54. 200,00 € και β) στον Κ.Α 20/6054 με τίτλο
«Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων» ποσό 14.600,00 € για την κάλυψη της δαπάνης
εργοδοτικών εισφορών.
Τέλος σας αναφέρουμε πως στον ΟΕΥ (ΦΕΚ 3751/τ.Β/ 25-10-2017) του Δήμου Προσοτσάνης
προβλέπονται (20) είκοσι θέσεις ΙΔΟΧ εκ των οποίων οι (5) πέντε είναι κατειλημμένες το δεδομένο
χρονικό διάστημα.»
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Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Παυλίδης Πέτρος ο οποίος αναφέρθηκε στις
ανωτέρω εισηγήσεις

στις οποίες τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού δίμηνης

απασχόλησης και έδωσε έμφαση και στο γεγονός ότι η Ιατρός Εργασίας του Δήμου κ. Παπαιωάννου
Δήμητρα με το από 23-02-2018 ενημερωτικό της σημείωμα αναφέρει ότι οι αναρρωτικές άδειες των
εργατριών καθαριότητας θα συνεχιστούν

αναλύοντας

ότι απαιτείται σε κάποιους μετεγχειρητική

αποκατάσταση και άλλοι βρίσκονται σε προεγχειρητικό στάδιο.
Στην συνέχεια ο κ. Παυλίδης πρότεινε να γίνει πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
4

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο -2- μήνες

(συνοδοί απορριμματοφόρων)

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος τις παρακάτω νομικές διατάξεις :
«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.»

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
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ΑΔΑ: ΨΟΚΦΩΞΖ-91Κ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Μαρτιάδη Γεωργίου.
την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στεφανίδου Χαρίκλειας.
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 υπ΄αριθμ. 1963/27-02-2018 Βεβαίωση της Ο.Υ. για πρόβλεψη πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών και

πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης για την περίοδο Απρίλιο
- Σεπτέμβριο, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Εργάτες/εργάτριες
Προσωπικό Καθαριότητας
(συνοδοί απορριμματοφόρων)

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο-2- μήνες

Η δαπάνη των αποδοχών των τεσσάρων (4) ανωτέρω εργατών θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α. του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 :
1. Τον Κ.Α. 20/6041 με τίτλο « Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας –
Ηλεκτροφωτισμού » στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 54.200,00€ .
2. Τον Κ.Α. 20/6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων Υπαλλήλων» στον οποίο υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 14.600,00€.

Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης
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