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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 17591/19-04-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 158/2011                                                          ΘΕΜΑ
Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα

Σήμερα στις 14 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 15875/08-04-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  08-04-2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη Αναστασία,
Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης Γεώργιος,
Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα Ελένη,
Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος απεχώρησαν πριν από τη
συζήτηση του 2ου θέματος εκτός  ημερησίας διατάξεως
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος
Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη
κατά πλειοψηφία (οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Καλομοίρα, Σταματόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη
Αναστασία, Τριανταφύλλου Νικόλαος, Κόχυλα Καλλιόπη, Βλάχου Βασιλική, Βερναδάκης
Γεώργιος, Κακούρης Αντώνης, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Δαλαμάγκας Δημήτριος, Γρετσίστα
Ελένη, Γραμμένου Μαρία, Κουτσιανάς Πάνος & Αϊβαλιώτης Νικόλαος, έδωσαν αρνητική ψήφο),
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα»
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 18349/13-04-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣ, διότι μέχρι την 26-04-2011 θα
πρέπει να αποσταλούν στο ΥΠΕΣ τα αιτήματα του Δήμου μας, προκειμένου να τεθούν υπόψη της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα
Αφού θέτει υπ’ όψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 16803/14-04-2011 σχετικό έγγραφο της
Διοικητικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.δγ  του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/2011)
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»: «Η παρ.2 του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α') καταργείται. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ
212/Α') δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται
στους ΟΤΑ για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 205 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» παρεχόταν η δυνατότητα σε όσους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ εισπράττουν
ανταποδοτικά τέλη (δηλαδή Δήμους και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εφόσον
λειτουργούν υπό τη μορφή Συνδέσμων των ΟΤΑ), να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μόνο με τη λήψη απόφασης του οικείου συμβουλίου
και την έκδοση ανακοίνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει.

Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής, οι ΟΤΑ θα πρέπει πλέον, προκειμένου να
προσλάβουν τέτοιο προσωπικό, να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ΥΠΕΣ, ώστε να προωθηθεί
για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ωστόσο, επειδή η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά την κάλυψη ανελαστικών αναγκών
των ΟΤΑ,  όπως η καθαριότητα,  δεν υπόκειται στον περιορισμό του εδαφίου δ της παρ.4  του
άρθρου 3 του ν.3899/2010, απ' όπου προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος
2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του
έτους 2010.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’
αριθμ. 103/28-02-2011), περί προγραμματισμού προσλήψεων στο Δήμο μας, δεν είχε δημοσιευθεί
η ως άνω διάταξη, και ως εκ τούτου το προσωπικό ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
δεν συμπεριελήφθη στη σχετική απόφασή σας,  θα πρέπει τα αιτήματα του Δήμου μας να
αποσταλούν στο ΥΠΕΣ το αργότερο μέχρι τις 26-4-2011, προκειμένου να τεθούν υπόψη της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
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Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5227/04-02-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανολογικού &
Καθαριότητας του Δήμου μας υπάρχει αναγκαιότητα πρόσληψης υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:

§ Οδηγοί: 10 άτομα
§ Εργάτες γενικών Καθηκόντων (για την υπηρεσία Καθαριότητας): 13 άτομα

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί μετά τη σχετική απόφαση της ΠΥΣ και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως ισχύει,  για χρονικό διάστημα έως οκτώ
(8) μηνών, ενώ η σχετική δαπάνη θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2011
κατόπιν αναμορφώσεως.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει την πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:
§ Οδηγοί: 10 άτομα
§ Εργάτες γενικών Καθηκόντων (για την υπηρεσία Καθαριότητας): 13 άτομα
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί μετά τη σχετική απόφαση της ΠΥΣ και

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως ισχύει,  για χρονικό διάστημα έως οκτώ
(8) μηνών, ενώ η σχετική δαπάνη θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2011
κατόπιν αναμορφώσεως.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


	προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
	προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
	προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


