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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  108/2011 

 
    «Περί προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα» 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 18 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 17.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, 
ύστερα από την με αριθμό 8/14-04-2011 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 πέντε (25) δηλαδή:  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 2. Χαραμής Αντώνιος  
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χράλαμπος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χριστάκος Σταύρος   
22. Τσάκος Κωνσταντίνος   
23. Κρυπωτός Παναγιώτης   
24. Μέντης Γεώργιος   
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας 
Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας 



 2 

Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,  Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Κουρκούλης 
Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. 
Ελιάς, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος 
Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, 
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ 
Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, 
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. 
Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία υπάλληλος του Δήμου, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκαν οι προϊστάμενοι της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Λάγγης Ιωάννης και 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.    
 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Στις 31-3-2011 και στο ΦΕΚ 66/Α' δημοσιεύθηκε ο ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών».  

Στο άρθρο 49 παρ.8 περ. γ του νόμου αυτού προβλέπονται τα εξής: «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 Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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 έκδοση της Α.Π. οικ.9089/24-2-2011 εγκυκλίου περί 
προγραμματισμού προσλήψεων στους ΟΤΑ, δεν είχε δημοσιευθεί η ως άνω διάταξη, και ως εκ 
τούτου ο Δήμος Μονεμβασιάς δεν συμπεριέλαβε στα προς έγκριση αιτήματά του και το 
προσωπικό ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καλούμαστε τώρα να αποστείλουμε το 
αίτημα μας, το αργότερο μέχρι την 26η-4-2011, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής 
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2011, έχει γραφτεί πίστωση στο 
σκέλος των εξόδων ύψους 34.537,13 € (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) 
στην Υπηρεσία καθαριότητας και 13.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών 
εισφορών) στην υπηρεσία ύδρευσης, τα οποία εισηγούμαι να τροποποιηθούν κατά την ψήφιση 
του προϋπολογισμού σε 94.087,13 € (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) 
και 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) αντίστοιχα για τακτικές 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται πλήρως από ανταποδοτικά έσοδα που 
έχουν προβλεφθεί και εισπράττονται. 
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Η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης δώδεκα 
(12) και δύο (2) ατόμων αντίστοιχα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και 
εποχιακές ανάγκες. 

Ο Δήμος Μονεμβασιάς είναι πολυπληθής και καταλαμβάνει πολύ μεγάλη έκταση. 
Αποτελείται από 38 δημοτικές και τοπικές κοινότητες, οι περισσότερες παραλιακές και από 30 
οικισμούς όλοι τους παραλιακοί, με απέραντες παραλίες.  

Τους μήνες από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, όλες αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν μεγάλη 
επισκεψιμότητα, ο πληθυσμός τους υπερδιπλασιάζεται και οι ανάγκες που καλείται να  
αντιμετωπίσει ο Δήμος την περίοδο αυτή, είναι αυξημένες στο πενταπλάσιο, τόσο στον τομέα της 
καθαριότητας, όσο και στον τομέα της ύδρευσης.  

Ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας με το ιστορικό μοναδικά Κάστρο της,  
αποτελεί έναν από τους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς σε πανελλήνιο, αλλά και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είναι φυσικό στην περιοχή, υπάρχει μεγάλη απασχόληση των 
κατοίκων στον τουριστικό τομέα, μεγάλος αριθμός παραθεριστικών κατοικιών εντός της Τοπικής 
Κοινότητας και της παράλιας ζώνης της και φυσικά μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων 
δωματίων και επιχειρήσεων φαγητού και διασκέδασης, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στον 
πολυάριθμο αριθμό των επισκεπτών της περιοχής.  

Το ίδιο ισχύει και για τη Δημοτική Ενότητα της Νεάπολης, την πολυπληθέστερη και τη 
μεγαλύτερη σε έκταση, αλλά και τις υπόλοιπες τρεις Ενότητες Ασωπού, Μολάων, Ζάρακα, με τις 
πανέμορφες τουριστικές περιοχές, τις παραλίες με τις Γαλάζιες Σημαίες, τους αρχαιολογικούς 
χώρους, τα περίφημα αξιοθέατα, τα οποία προσελκύουν πλήθος κόσμου, τη θερινή περίοδο.       

Αναλυτικότερα την περίοδο αυτή, στον τομέα της Καθαριότητας, τα δρομολόγια των 
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων πρέπει να αυξηθούν, ώστε να γίνεται με αυξημένη συχνότητα 
η αποκομιδή των απορριμμάτων, ειδικότερα στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, να γίνεται 
αποκομιδή δυο φορές την ημέρα, αφού ο Δήμος μας κυριολεκτικά «βουλιάζει» από το πλήθος 
των επισκεπτών.  

Χρειάζεται η καθημερινή απασχόληση εργατών καθαριότητας στον καθαρισμό των 
παραλιών και των κοινοχρήστων χώρων σχεδόν όλων των Κοινοτήτων που έχουν το χαρακτήρα 
των παραθεριστικών οικισμών, αφού την θερινή περίοδο ο αριθμός των παραθεριστών είναι 
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μονίμων κατοίκων και ως εκ τούτου χρειάζονται καθημερινή 
καθαριότητα.  

Στη Δ.Ε. των Βοιών υπηρετούν επτά (7) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας, εκ των οποίων οι 
έξι (6) απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων με τα τρία (3) απορριμματοφόρα που 
λειτουργούν. 

Στη Δ.Ε. των Μολάων υπηρετούν τέσσερις (4) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας και οι 4 
απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων με τα δύο (2) απορριμματοφόρα που 
λειτουργούν. 

Στη Δ.Ε. της Μονεμβασίας υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας, εκ των 
οποίων οι δύο (2) απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Στη Δ.Ε. του Ζάρακα υπηρετούν δύο (2) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας και οι δύο (2) 
απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Στη Δ.Ε. Ασωπού υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας, εκ των οποίων οι δύο 
(2) απασχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

 
Το προσωπικό λοιπόν, που απομένει και είναι διαθέσιμο για την καθαριότητα των οδών, 

πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, παραλιών, φυσικά είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει στην 
κάλυψη των αυξημένων αυτών αναγκών.  

Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της ύδρευσης, όπου και εκεί με την υπερδιπλάσια 
κατανάλωση, η εμφάνιση ζημιών στα δίκτυα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ μόνιμοι 
εργάτες ύδρευσης, υπηρετούν μόνο στις Δ.Ε. Μολάων, Βοιών και Μονεμβασίας και ο αριθμός 
τους ανέρχεται σε έναν ανά Δ.Ε. 
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Επίσης ανάγκη φύλαξης έχουν και οι ανενεργοί ΧΑΔΑ της περιφέρειας του Δήμου, τις 
ημέρες υψηλής επικινδυνότητας. 

Το σύνολο των θέσεων που προτείνονται με την παρούσα εισήγηση και οι θέσεις που 
ψηφίστηκαν με την 30/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλύπτονται από τους 
οργανισμούς των συνενούμενων Δήμων.  

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω αναλυτική εισήγηση του κ. Δημάρχου, 
έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις των Ν. 2190/1994, 3852/2010, 3584/2007, 2503/1997, του 
Π.Δ/τος 139/2010 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει  κατά πλειοψηφ ία 
 Την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα: 

• Δέκα (10) άτομα ΥΕ16 εργατών καθαριότητας  
• Δύο (2) άτομα ΥΕ16 εργατών ύδρευσης 
• Δύο (2) άτομα ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου  

Η πρόσληψη ζητείται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και κρίνεται αναγκαία 
προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και εποχιακές ανάγκες, για όλους του ανωτέρω 
αναφερομένους λόγους στην εισήγηση του κ. Δημάρχου. 

 
Μειοψήφησε ο κ. Δ. Δημητρόπουλος, ο οποίος διαφωνεί για το τετράμηνο και τον τρόπο 

αντιμετώπισης της καθαριότητας. 
    

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  108/2011. 
 
     Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 20-04-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κωνσταντίνος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 


