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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 19/2017
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
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Αρ. Απόφασης:
/2017
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας
∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
1618/9-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος
3.Κούτικα Αγγελική
4.Κουτσοδόντη Βασιλική
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6.Μπεναρδής Γεώργιος
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος
10.Χαχούλης Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
3.Κουτσοδόντη Αγγελική
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη
το 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα
εξής:
Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει, είτε υπό τη µορφή έκδοσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι φορείς πρέπει να αποστείλουν
τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών,
προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ.
3498/06.02.2017 οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειµένου να
υποβληθούν τα αιτήµατα για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση Ι∆ΟΧ.
Με την υπ΄ αρ. 10/2017 απόφαση µας εγκρίναµε τον προγραµµατισµό των προσλήψεων έτους 2017,
καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού έτους 2017 για τις
κατηγορίες προσωπικού µε σχέση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Συγκεκριµένα για την κατηγορία προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα εγκρίθηκε η
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
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συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική
περίοδο:
-∆ύο (2) άτοµα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών.
-Ένα (1) άτοµο ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης/Άρδευσης - Αποχέτευσης για χρονικό διάστηµα
απασχόλησης οχτώ (8) µηνών.
Σύµφωνα µε το υπ΄αρ. πρωτ. 9107/01-06-2017 έγγραφο της ∆/νσης Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ 17884/30-5-2017 Απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση τριών (3) ατόµων, µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας. Στο
ίδιο έγγραφο αναφέρονται επίσης τα εξής:
«Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009 όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ
(8) µήνες. Εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των διατάξεων του ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α’/17.8.2010) και του Π∆ 113/2010, ως προς τη δέσµευση και την ανάληψη των πιστώσεων
από τους οικείους κωδικούς εσόδων του προϋπολογισµού σας.»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
• το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012
• 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
• 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
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄)
την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. οικ. 3498/06.02.2017
• την υπ΄αρ. 10/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον προγραµµατισµό προσλήψεων
έτους 2017
• το υπ΄αρ. πρωτ. 9107/01-6-2017 έγγραφο της ∆/σης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδ/σης του
ΥΠ.ΕΣ.
• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ψαρών έτους 2017
• τις ανάγκες κάλυψης των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1)
Ατόµου ειδικότητας ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας και ενός (1) ατόµου ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης/
Άρδευσης -Αποχέτευσης οχτάµηνης διάρκειας για την κάλυψη των υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήµου µας.
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2017 του
σκέλους των εξόδων του ∆ήµου:
Για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού
•
•

ΚΑ 20-6041.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων Καθ/τας»
ΚΑ 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
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Για την Υπηρεσία Ύδρευσης/Άρδευσης – Αποχέτευσης
•
•

Κ.Α. 25-6041.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και
Κ.Α. 25-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ»

Γ. Την Εξουσιοδότηση του κ. ∆ήµαρχου ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες και έπειτα από την
έγκριση των αρµοδίων οργάνων.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό
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Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

