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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 130/2011
«Περί καθορισµού των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για τις υπηρεσίες του ∆ήµου».
Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 18,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς,
ύστερα από την µε αριθµό 11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών,
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Πετράκης Χρήστος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2. Σουρλάς Ιωάννης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4.
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Τσάκος Κωνσταντίνος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5. Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
8.
Λύρας Χαράλαµπος
9.
Μαρούσης Χράλαµπος
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραµής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ.
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ.
Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων
Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω Καστανέας,Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων,
Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος
Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. Μονεµβασίας,
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Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος ∆ηµήτριος
Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την αριθ. 30/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η
πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας οκτώ µηνών ως
εξής :
1. Τέσσερεις (4) θέσεις του κλάδου ∆Ε - χειριστή µηχανηµάτων έργων
2. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ∆Ε - ναυαγοσωστών
3. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ∆Ε – ξεναγών και πληροφόρησης
4. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΥΕ – εργατών πυροφυλάκων
5. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΥΕ – εργατών χειρωνακτικών εργασιών
Με την αριθ. 1/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 1ου ∆ηµοτικού
Παιδικού Σταθµού ∆. Βοιών αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας οκτώ µηνών ως εξής :
1. Μία θέση του κλάδου ΥΕ16 Προσωπικό καθαριότητας
2. ∆ύο θέσεις του κλάδου ∆Ε8 Βοηθών βρεφονηπιοκόµων
Με την αριθ. 22755/12-5-2011 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» εγκρίθηκε η
απασχόληση τριών (3) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, διάρκειας έως οκτώ
µήνες.
Ο καθορισµός των ειδικοτήτων του προσωπικού αυτού θα γίνει από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επί τη βάσει των αιτηµάτων εποχικού προσωπικού, που στάλθηκαν για έγκριση
στην αρµόδια υπηρεσία στα πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2011, µε
προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, παιδικών σταθµών, ναυαγοσωστών
και ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Κατόπιν αυτών και µε βάση το υπάρχον σήµερα προσωπικό (υπηρετούν τέσσερα
άτοµα ειδικότητας ∆Ε Χειριστή µηχανηµάτων έργου), τα διαθέσιµα µηχανήµατα του ∆ήµου
(επτά εκσκαφείς και δύο διαµορφωτές γαιών), τις ανάγκες του ∆ήµου Μονεµβασιάς για τον
καθαρισµό και τη διαµόρφωση αγροτικών δρόµων, τις ανάγκες του 1ου ∆ηµοτικού Παιδικού
Σταθµού ∆. Βοιών στον οποίο υπηρετεί ένα µόνιµο άτοµο και το επόµενο διάστηµα λήγει η
σύµβαση του προσωπικού καθαριότητας

Εισηγούµαι
Τον καθορισµό των ειδικοτήτων ως εξής:
1. Μία (1) θέση του κλάδου ∆Ε – χειριστή µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα –
φορτωτή)
2. Μία (1) θέση του κλάδου ∆Ε- χειριστή µηχανηµάτων έργων (ισοπεδωτή γαιώνγκρέϊντερ) για το ∆ήµο Μονεµβασιάς και
3. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ-προσωπικό καθαριότητας, για τον 1ο ∆ηµοτικό Παιδικό
Σταθµό ∆. Βοιών.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου
 Την αριθ. 22755/12-5-2011 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ.
33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα»
 τις διατάξεις των Ν. 3852/10, 2190/94 άρθ. 21 παρ. 1 και 3812/09 και µετά από
διαλογική συζήτηση
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Αποφασίζει οµόφωνα
Καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού τριών (3) ατόµων, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την αριθ.
22755/12-5-2011 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ
«Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», ως εξής:
1. Μία (1) θέση του κλάδου ∆Ε – χειριστή µηχανηµάτων έργων (εκσκαφέα –
φορτωτή)
2. Μία (1) θέση του κλάδου ∆Ε- χειριστή µηχανηµάτων έργων (ισοπεδωτή γαιώνγκρέϊντερ) για το ∆ήµο Μονεµβασιάς και
3. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ-προσωπικό καθαριότητας, για τον 1ο ∆ηµοτικό
Παιδικό Σταθµό ∆. Βοιών.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 130/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
Λύρας Χαράλαµπος
Μαρούσης Χαράλαµπος
Μαυροµιχάλης Κων/νος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Ακριβές Απόσπασµα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μολάοι 17-06-2011
Νικολινάκος Παναγιώτης
Η Ειδική Γραµµατέας
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραµής Αντώνιος
Παπαδάκη Ευγενία
Χριστάκος Σταύρος
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
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