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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Στο Μεγανήσι σήµερα την 23η Μαρτίου ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00 του έτους 2013, το  
∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγανησίου, συνήλθε σε τακτική δηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Μεγανησίου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  776/2013  έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε, µε αποδεικτικό σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

  

Φερεντίνος Θωµάς του Παναγιώτη  

Κονιδάρης Παναγιώτης του ∆ηµητρίου ∆άγλας Ανδρέας του Πανογιώργου 
Ζαβιτσάνος Απόστολος του Νικολάου    Μάλαµας Σπυρίδων του Γεωργογιάννη 

Μάντζαρης ∆ηµήτριος του Γεωργίου  

Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου  

Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη               

Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδωνος  

Αργύρης Γεώργιος του Ηλία  

Αυγερινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου  

Πολίτης Νικόλαος του Σταύρου  

∆άγλας Παναγιώτης του Νικολάου  

  

  

 

Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου που ήταν παρών. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε  και η  Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Μάντζαρη 
Βησσαρία για την τήρηση των πρακτικών αυτής. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πάρεδροι της  Τοπικής Κοινότητας Κατωµερίου κος 
Καββαδάς Κωνσταντίνος και ο εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βαθέος κος Μάντζαρης 
Παναγιώτης. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κος 
Φερεντίνος Θωµάς, κήρυξε την έναρξη  της Συνεδρίασης. 
 
……………………………………ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………… 
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ΘΕΜΑ. Πρόσληψη Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου για 
κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες µέχρι δύο µήνες. 

      Εισηγήτρια η κα Μάντζαρη Βησσαρία η οποία είπε, Κύριοι σύµβουλοι, 
όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών 
δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δηµοσίου, 
ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως 
προσλήψεων. Οι φορείς µπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών, 
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
έργων. Στο ∆ήµο έχουν προκύψει προβλήµατα όσον αφορά την καθαριότητα 
και τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων των οικισµών µας από φερτά 
υλικά, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων του χειµώνα 
(βροχοπτώσεων,ανέµων κ.λ.π).Για την αντιµετώπιση λοιπόν των 
προβληµάτων αυτών κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνοι δίµηνης απασχόλησης. 

Προσωπικό υπηρεσιών µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,   
Την   πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών συνολικού αριθµού  (2) 
ατόµων µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών. Ο υπολογισµός του 
δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 του 
Ν.2738/1999.Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανώτερο 
δωδεκάµηνο διάστηµα είναι άκυρες. που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει 
τον πίνακα στο ΑΣΕΠ το αργότερο µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 
επόµενου έτους. 
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 
Προτείνεται η πρόσληψη για την κάλυψη των εποχικών αναγκών  του δήµου 
µας των  εξής,  κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητας. 
 
 Καθαριότητα. ∆ύο (2) εργάτες απορριµµατοφόρων ΥΕ για χρονικό 
διάστηµα απασχόλησης  δύο µηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι αναγκαία επειδή το τακτικό 
προσωπικό δεν επαρκεί να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες 
στις υπηρεσίες καθαριότητας και τον καθαρισµό των κοινοχρήστων χώρων 
των οικισµών µας από φερτά υλικά, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων 
του χειµώνα (βροχοπτώσεων,ανέµων κ.λ.π, και ιδιαίτερα κατά την εαρινή και 
θερινή περίοδο που πλησιάζει όπου πολλαπλασιάζεται ο πληθυσµός του 
Νησιού λόγω των επισκεπτών και µε δεδοµένο ότι η πλήρωση ορισµένων 
κενών θέσεων του ΟΕΥ  δεν έχουν καλυφθεί. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου την περίπτωση δ 
της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 

• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 
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• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  
• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 
• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 
και 236/94 όπως ισχύουν) 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.8920/06.03.2013 
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 

2013  τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. ∆ιαπιστώνει την αναγκαιότητα για την σύναψη σύµβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δύο µηνών για την κάλυψη των εκτάκτων 
αναγκών του ∆ήµου, και ιδιαίτερα για τον καθαρισµό των κοινοχρήστων 
χώρων των οικισµών µας από φερτά υλικά, λόγω των έντονων καιρικών 
φαινοµένων του χειµώνα (βροχοπτώσεων, ανέµων κ.λ.π, και ιδιαίτερα κατά 
την εαρινή και θερινή περίοδο. 

Β.Την   πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών συνολικού αριθµού  (2) 
ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών υπηρεσιών  του δήµου µας για τις 
εξής,  κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες. 

 Καθαριότητα.-∆ύο (2) εργάτες  ΥΕ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης  
δύο µηνών.  
Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του έκτακτου αυτού 
προσωπικού θα αντιµετωπισθεί από την διαθέσιµη εγγεγραµµένη πίστωση 
του πρ/σµού έτους 2013 του ΚΑ 20/6041. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 57. 
Αφού συντάθηκε το πρακτικό υπογράφεται. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ                Όλα τα παρόντα µέλη 
 
                             Ακριβές απόσπασµα. 
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