
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  20/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 117/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  2η του  μήνα  Νοεμβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Παρασκευή και  ώρα  17:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό  πρωτ.  1349/26-10-2018  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).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Κούτικα Αγγελική
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
Το κατεπείγον του  εκτός ημερησίας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να
γίνει αναπλήρωση της κενής θέσης (λόγω παραίτησης) τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής να γίνει η πλήρωση της κενής θέσης
Αντιπροέδρου με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποδέχεται την πρόταση της
προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:
Για  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  σε  υπηρεσίες
ανταποδοτικού  χαρακτήρα  του  άρθρου  205  του  Ν.3584/2007  (Α'  143),  εκδίδεται  απόφαση  του
Υπουργού Εσωτερικών. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. (παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
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10 του ν. 4257/2014 και το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 107
του Ν.4483/17).
Συνεπώς μετά τη δημοσίευση του ν. 4071/2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για
την έγκριση των ανωτέρω προσλήψεων και δεν εγκρίνει τις προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.

Επίσης  στην παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/12 όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 48 του
Ν.4325/15, προβλεπόταν η εξαίρεση των εν λόγων προσλήψεων από τον περιορισμό της παρ. 3 του
άρθρου 37 του ν. 3986/2011.
Ωστόσο, έπειτα από την αντικατάσταση της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/12 από το άρθρο 107
του  Ν.4483/17,  δεν  περιλαμβάνεται  πλέον  η  ανωτέρω  διάταξη  περί  εξαίρεσης  των  εν  λόγω
συμβάσεων από τον περιορισμό προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.

Επομένως  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 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι φορείς
πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  εγγράφου  ΥΠ.ΕΣ  οικ.  3449/05.02.2018 τα
αρμόδια τμήματα του δήμου μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας
υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για
τον  προγραμματισμό  του  έτους  2018,  στην  οικεία  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  για  την  πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12
παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017). 

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος μας απέστειλε
αίτημα  για  την  κάλυψη  τριών  (3)  Οργανικών  θέσεων  μόνιμου  προσωπικού,  δύο  (2)  θέσεων  ΥΕ
Εργατών  Καθαριότητας  και  μίας  (1)  θέσης  ΔΕ  Τεχνιτών  Ηλεκτρολόγων,  στις  ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ με την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
σύναψη νέων συμβάσεων με δύο (2) ήδη εργαζόμενους στις θέσεις αυτές, μέχρι την κατάρτιση των
προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές, ήτοι έως την 31-3-2018, σύμφωνα με τις οδηγίες
του άρθρου 24 του Ν.4479/17 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017.

Παρ’ όλα αυτά παρίσταται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως οκτώ μήνες για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και
Ύδρευσης  –  Άρδευσης  –Αποχέτευσης  λόγω  σοβαρών  υπηρεσιακών  αναγκών  αφού  δεν
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών αυτών και επειδή
λήγουν  οι  συμβάσεις  ΙΔΟΧ  των  υπαλλήλων  αντίστοιχων  ειδικοτήτων  που  εκτελούσαν  τις
συγκεκριμένες εργασίες. Συνεπώς κρίνεται ότι είναι άκρως απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ  για το μεταβατικό αυτό στάδιο μέχρι  την κάλυψη των προβλεπόμενων
θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

Με  την  υπ΄αρ.  19/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  ο  προγραμματισμός
προσλήψεων έτους 2018, καθώς και οι σχετικοί πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού
έτους 2018 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,  συνολικού  αριθμού  δύο (2)  ατόμων για  την  κάλυψη  αναγκών υπηρεσιών  ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική
περίοδο:

- Ένα (1) άτομο ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. 
- Ένα (1) άτομο ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης/Άρδευσης - Αποχέτευσης για χρονικό διάστημα

απασχόλησης οκτώ (8) μηνών
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Σύμφωνα  με  το  υπ’  αρ.  πρωτ.  15410/27-04-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Προσωπικού  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  κατόπιν  της  υπ’  αρ.  πρωτ  11415/13-4-2018 (ΑΔΑ:
ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4) Απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  εγκρίθηκε  η  απασχόληση  δύο  (2)
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 ΠΔ 113/2010, ως προς τη δέσμευση και την ανάληψη των πιστώσεων από
τους οικείους κωδικούς εσόδων του προϋπολογισμού σας.» 

Εκτιμώντας την παρούσα κατάσταση και τις σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες εισηγούμαστε την άμεση
κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.

Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί κατά ειδικότητα αντίστοιχα:
 στην  αποκομιδή  απορριμμάτων  καθώς  και  στον  ευπρεπισμό  οδών  –  πλατειών  και

κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
 με την εκτέλεση εργασιών των απαιτούμενων εργασιών για την καλή και άρτια λειτουργία του

υδρευτικού /αρδευτικού δικτύου και της αποχέτευσης.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:

 το άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17
 την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1

και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12 
 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, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 
 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.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  (ΦΕΚ  2019/9-9-2011  τ.Β΄) όπως  έχει

τροποποιηθεί (ΦΕΚ 1854/13-06-2012 τ.Β’) & (ΦΕΚ 2998/1-09-2017 τ.Β’) και ισχύει
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ. 3449/05.02.2018
 την εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
 την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποστολή αιτήματος για την

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 
 την  υπ’  αριθ.  63/2017  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  έγκριση  σύναψης  νέων

συμβάσεων με τους ήδη απασχολούμενους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
 το άρθρο 24 του Ν.4479/17
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017
 την υπ΄αρ. 19/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων

έτους 2018
 την  υπ’  αρ.  πρωτ  11415/13-4-2018  (ΑΔΑ:  ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4)  Απόφαση  του  Υπουργού

Εσωτερικών
 το υπ΄αρ. πρωτ. 15410/27-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Υπουργείου Εσωτερικών
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2018
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

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 οκτάμηνης  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 2018 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου:

     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»

      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»

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι
συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018.

Γ. Την Εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου 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  117/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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