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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 321/2015
«Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
4071/2012».
Στους Μολάους σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
20/10.12.2015 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 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 19, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Βελιώτης Ευστάθιος
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Δρίβας Θεόδωρος
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
7. Χριστάκος Σταύρος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Σταθάκης Νεκτάριος
9. Γεωργακάκου Αικατερίνη
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
13. Παπαδάκης Πιερρής
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Δουμάνη Σοφία
17. Κόκκορης Παναγιώτης
18. Κουλουβάκος Βασίλειος
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο κ. Δήμαρχος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ.
Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μανίκης
Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και
τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη
προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την
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περίπτωση και της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά
το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν.
2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε
ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους
προϋπολογισμούς τους.
Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε δήμους με
πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων
στους υπόλοιπους δήμους.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που
αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου
φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο
ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.
2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση
Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η
μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης
πράξης.
Η απόφαση πρόσληψης δεν θα πρέπει να προβλέπει χρονική διάρκεια απασχόλησης
μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός (ΥΠΕΣ 23271/16.10.2012 και ΥΠ.ΕΣ. 24778/29.11.2012).
Δηλαδή πρέπει να συνάπτονται συμβάσεις με διάρκεια το πολύ μέχρι ένα μήνα. Μέσα στο
διάστημα αυτό του ενός μηνός θα πρέπει να γίνεται η χρήση των πέντε ημερομισθίων για το
μήνα αυτό.
Η διαδικασία που ακολουθείται, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι η εξής:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα
πρόσληψης του προσωπικού καθώς και ο αριθμός των ατόμων, εντός φυσικά των πλαισίων που
θέτει το άρθρο 210 (κατά αναλογική εφαρμογή της εγκύκλιου ΥΠΕΣΔΔΑ 43118/31.07.2007).
2. Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από την οικεία υπηρεσία της
Περιφέρειας.
3. Δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση.
4. Συγκεντρώνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
5. Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου (Δήμαρχος) με την οποία προσλαμβάνεται το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του οικείου Συμβουλίου, λαμβανομένων
υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το
σκοπό αυτό.
6. Στο τέλος του μήνα εκδίδεται βεβαίωση του Δημάρχου σχετικά με τα ημερομίσθια που
πραγματοποιήθηκαν.
7. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Δ/νση
Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης. Η
αποστολή των στοιχείων γίνεται μετά την πραγματοποίηση της πρόσληψης (ΥΠΕΣ εγκ. 37/οικ.
21097/28-05-2012).
8. Ο Δήμος που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου
του επόμενου έτους.
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας εισηγείται τη λήψη Απόφασης
από το Δημοτικό Συμβούλιο για πρόσληψη προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το
μήνα, σύμφωνα με τις ανωτέρω κείμενες διατάξεις, έχοντας υπόψη:
Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, ότι υφίσταται η ανάγκη για την πρόσληψη
προσωπικού με ημερομίσθια προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή
κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου
προς διορισμό οργάνου.
ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 21.948 κατοίκους σύμφωνα με την
επίσημη απογραφή πληθυσμού 2011 (ΦΕΚ 630/Β/20/03/2013).
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ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο
ανώτερος που προβλέπεται από την παρ 1 του άρθρου 210 του ν. 3584/07, και την παρ. 2 του
άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, δηλαδή είκοσι (20) άτομα.
ότι Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για πρόσληψη προσωπικού με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/07 και του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 4071/2012 μπορεί να
έχει ισχύ έως το τέλος της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής (με την προϋπόθεση της
πρόβλεψης σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό)
ότι αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την πρόσληψη για το έτος 2016, εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια
κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07, προκειμένου να
απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, οι οποίες θα διαπιστώνονται
κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος
που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 210 του ν. 3584/07, δηλαδή είκοσι (20) άτομα.
Γ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη, είναι ο Δήμαρχος.
Δ. Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2016, έχουν προβλεφθεί οι παρακάτω
πιστώσεις για το υπό πρόσληψη εργατικό προσωπικό:
 Στον ΚΑΕ 30-6041 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π.) ποσό 40.000,00 €.
 Στον ΚΑΕ 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό
18.000 €.
 Στον ΚΑΕ 35-6041 με τίτλο « Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. )» ποσό 17.000 €.
 Στον ΚΑΕ 35-6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 6.000,00
€.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 321/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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