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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 29/2014
«Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα».
Στους Μολάους σήμερα στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη - κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
03/03-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 3.
Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
4.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 4.
Λύρας Χαράλαμπος
5.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 5.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
6.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6.
Νικολινάκος Παναγιώτης
7.
Αλειφέρη Παναγιώτα
7.
Παπαδάκης Γεώργιος
8.
Βουνελάκης Γεώργιος
8.
Τσάκος Πέτρος
9.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
9.
Χαραμής Αντώνιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
10. Μέντης Γεώργιος
11. Μαρούσης Χαράλαμπος
11. Δουμάνης Δαμιανός
12. Πετράκης Χρήστος
12. Κρυπωτός Παναγιώτης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Η ανάγκη για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα, κρίνεται
κατεπείγουσα, καθώς το Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το αριθ. πρωτ.
7153/547/31-1-2014 έγγραφό του, μας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η αριθ.
3259/30-1-2014 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. της
Αυτοδιοίκησης», καθώς και ότι τα αιτήματα πρόσληψης πρέπει να έχουν αποσταλεί, το αργότερο
μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί για
το κατεπείγον του θέματος.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μόνο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» προβλέπεται ότι ¨Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από
την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με
την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται
στον περιορισμό της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.¨
Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 3259/30-1-2014 εγκύκλιό του, ενημερώνει τους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποστείλουν τα αιτήματά τους σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού
για το έτος 2014.
Μεταξύ των περιπτώσεων που απαιτείται αποστολή αιτήματος, είναι και το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κλπ).
Επειδή αυτές οι προσλήψεις αφενός μεν, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών
αναγκών των ΟΤΑ, ιδίως στην προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε το κόστος
μισθοδοσίας των εργαζομένων δεν επιβαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ούτε τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά καλύπτεται από τα τέλη που εισπράττονται από τους δημότες και
κατοίκους, εξαιρούνται των περιορισμών που τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του
Ν. 3833/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας οικονομικού έτους 2014 έχουν εγγραφεί
πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, ως εξής :
 20.6041 :ποσό 72.000,00 (τακτικές αποδοχές)
 20.6054.001: ποσό 21.000,00 € (εργοδοτικές εισφορές)
 25.6041 :ποσό 20.000,00 (τακτικές αποδοχές)
 25.6054 :ποσό 6.000,00 € (εργοδοτικές εισφορές)
στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στην Υπηρεσία Ύδρευσης αντίστοιχα.
Η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού και συγκεκριμένα 9 εργατών καθαριότητας με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και 5
οδηγών απορριμματοφόρου για την υπηρεσία καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών και 3 χειριστών μηχανημάτων έργων
(Εκσκαφέα-Φορτωτή) και 1 οδηγού φορτηγού για την υπηρεσία ύδρευσης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και εποχιακές ανάγκες.
Ο Δήμος Μονεμβασίας 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.
Αλλά και εκτός της ανωτέρω περιόδου, κυρίως τα τελευταία έτη, μέσα και από την
τουριστική προβολή, παρατηρείται ο Δήμος να εμφανίζει μεγάλη επισκεψιμότητα καθόλη τη
διάρκεια του έτους, πολλές περιοχές του οποίου εμφανίζονται ως προβεβλημένοι τουριστικοί
προορισμοί.
Ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας με το ιστορικά μοναδικό 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
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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 Βοιών, 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 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, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει από το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο Δήμο
και είναι 10 οδηγοί και 17 εργάτες καθαριότητας.
Οι βλάβες που παρουσιάζονται στο εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης κατά το διάστημα αυτό,
είναι πολλές και χρειάζονται άμεση αποκατάσταση, με χρήση τόσο των μηχανημάτων του Δήμου
όσο και με χειρωνακτική εργασία και είναι αδύνατο οι ανάγκες αυτές να καλυφθούν από το
προσωπικό του Δήμου, που είναι 4 χειριστές μηχανημάτων και 2 εργάτης ύδρευσης.
Το σύνολο των θέσεων που προτείνονται με την παρούσα εισήγηση, καλύπτονται από τον
οργανισμό του Δήμου (ΦΕΚ 1696/τ.Β/29-7-2011), στον οποίο προβλέπονται σαράντα (40) θέσεις
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις παραπάνω διατάξεις, την αριθ. 3259/30-1-2014 εγκύκλιο
του Υπ. Εσωτερικών, το αριθ. 4153/547/31-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας
και Ύδρευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των εξής ειδικοτήτων:
 Εννέα (9) εργάτες καθαριότητας, διάρκειας 4 μηνών.
 Πέντε (5) οδηγοί απορριμματοφόρου, διάρκειας 6 μηνών.
 Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων έργων Εκσκαφέα-Φορτωτή, διάρκειας 4 μηνών.
 Ένας (1) οδηγός φορτηγού, διάρκειας 4 μηνών.
Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και εποχιακές
ανάγκες, για όλους τους ανωτέρω λόγους, που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απών
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
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Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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