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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο .-

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού – ναυαγοσωστών με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών του Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης 152/2011
Σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Πατσάς Κυριάκος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
18. Ξαφάρας Χρήστος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος

2. Σιμούλης Θωμάς
4. Τσιτσές Δημήτριος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος

ΑΔΑ: 4Α32Ω6Ι-1
2

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Παπαδημητρίου Νίκος
5. Περπερής Ευάγγελος

2. Λάμπρου Ευάγγελος
4. Πατσιαβούδης Στέργιος
6. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος
2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος
10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία
14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος
16. Μπαράκος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη
Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” –
ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι άμεσα πρέπει να
ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του
Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 9ο .-

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού – ναυαγοσωστών με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών του Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης 152/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Λέτσιος Βασίλειος και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε με την υπαριθμ.23/2011 απόφασή μας εγκρίναμε, εκτός των άλλων
και την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (πλην των
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ανταποδοτικών) τεσσάρων (4) ναυαγοσώστων ΔΕ 24 για χρονικό διάστημα τριών
μηνών με σκοπό την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας
Μελιβοίας τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες ακτές του Δήμου μας.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 205
του Ν.3584/2007, του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του Ν.3051/2002 και του
Ν.3146/2003.
Λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απαιτούμενη έγκρισης των προαναφερθέντων
προσλήψεων από τα αρμόδια όργανα και λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας η
πρόσληψη των ναυαγοσωστών δεν έχει γίνει και δεν προβλέπεται να γίνει στο χρόνο
που τους χρειαζόμαστε για τις ακτές μας.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή ήδη διανύουμε τον πρώτο μήνα του
καλοκαιριού, οι ακτές της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας έχουν αρχίσει να αποκτούν
κίνηση και το τοπικό Λιμεναρχείο θα μας επιβάλει πρόστιμα στην περίπτωση που δεν
εξασφαλίσουμε τη ναυαγοσωστική κάλυψη τους, αφού αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες, προτείνουμε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσώστων ΔΕ24, για
την άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας, με
σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών και συγκεκριμένα από 1/7/2011 έως
31/8/2011.
Οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
Ν.2190/1994 και η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.3584/2007 με το οποίο ορίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού,
οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ, για
την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η διάρκεια των οποίων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.
Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, πίστωση ποσού 200.000,00€, στον
ΚΑ.02.20.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου
χρόνου», πίστωση ποσού 25.000,00€ στον ΚΑ 02.20.6041.01 με τίτλο «Έξοδα κίνησης
υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου χρόνου» και πίστωση ποσού 50.000,00€ στον ΚΑ
02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου
χρόνου».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας
Ρίζος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι:
«Πρέπει όλοι μας να προσπαθούμε να γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε
υπηρεσίες, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις αμοιβές τους
και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν τέτοιου είδους προσλήψεις οι οποίες δίνουν
απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.
Βλέπω την ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, αλλά δεν θα τις
εγκρίνω γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, επίσης ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους
προσλήψεις γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου
Βασίλειου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010
Με ψήφους 20 υπέρ και 1 κατά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, την
πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσώστων ΔΕ24, για χρονικό διάστημα δύο μηνών και
συγκεκριμένα από 1/7/2011 μέχρι 31/8/2011, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την άμεση ναυαγοσωστική
κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας, αφού αυτές είναι
χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες ακτές του Δήμου μας.
Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, πίστωση ποσού
25.000,00€ στον κωδικό αριθμό 02.20.6041.01 με τίτλο «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων
καθαριότητας ορισμένου χρόνου» πίστωση ποσού 200.000,00€, στον κωδικό αριθμό
02.20.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου
χρόνου», και πίστωση ποσού 50.000,00€ στον κωδικό αριθμό 02.20.6054 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας ορισμένου χρόνου».
Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που καταγράφονται
στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

