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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  3ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  33/2018 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους».  

    Στους  Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2018, 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 03/16.02.2018 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 του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος     Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Κολλιάκος Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Λεκάκης Δημήτριος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Παπαδάκης Πιερρής 
 9. Παπούλη Δέσποινα  9. Τσαφατίνου Κατερίνα             
10. Πετράκης Χρήστος 10. Κόκκορης Παναγιώτης 
11. Χριστάκος Σταύρος                    11. Λυριωτάκης Ιωάννης 
12. Δουμάνη  Σοφία   
13. Κουλουβάκος Βασίλειος   
14. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Σταθάκης Νεκτάριος   

     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: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών.  
   Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 
    Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών έγγραφο που αφορά μεταξύ άλλων την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών -παροδικών αναγκών" με κάλυψη της δαπάνης 
από τους ΚΑΠ ακολούθως οι διαδικασίες ως εξής:  
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Με την παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α' 143), "πρόσληψη Προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εποχικών -παροδικών αναγκών"', οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή 
άλλων περιοδικών  αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 
21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

Στο ΦΕΚ 85/Α΄ δημοσιεύτηκε ο Ν. 4071/2012 " Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ". 
Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4057/20125 " 
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (54/Α΄), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις 
περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει. 

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 
προβλέπεται ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού και 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου  14 του Ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει ( όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση ΠΥΣ 33/2006. 

Με  το υπ΄αριθμ. πρωτ. 27723/7-2-2018 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης,  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου μας γνωστοποίησε το υπ΄αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο το Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο ζητείται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αφού πρώτα 
αξιολογήσουν τις ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση  και την περιστολή 
των κρατικών δαπανών να υποβάλλουν τα  αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από τους ΚΑΠ. 

Το εν λόγω αίτημα θα υποβληθεί διά των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο 
συνοδευόμενα από:    

 Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος 
για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη  τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα 
εκπαίδευσης και ειδικότητα και ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα 
απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 

 Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι 
θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (Ν. 
3584/2007). 

 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
για το τρέχον έτος , καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό 
του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018. 

 Συμπληρωμένο τον πίνακα Β΄ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου από το προϋπολογισμό τους.    ( Παράρτημα 1 ). 

Στο άρθρο 25 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας  (ΦΕΚ 
1696/β/29-7-2011),  όπως αυτός μερικώς τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 3169/Β’/12-9-2017 
ΦΕΚ, προβλέπονται συνολικά  σαράντα (40) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη 
πρόσκαιρων και εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών καθώς και για την κάλυψη αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι δέκα πέντε (15). Οι οποίες 
αφορούν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν 
αυτοδικαίως έως την 31-3-2018, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. 
Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κ.Α.Π. στο Δήμο μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Στο  Δήμο  Μονεμβασίας με εκτεταμένη αγροτική και δημοτική οδοποιία, που χρήζει 
συνεχούς συντηρήσεως και επιδιορθώσεων αλλά και στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας 
κρίνεται απολύτως αναγκαία η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα η πρόσληψη 
δύο χειριστών με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, αφού το μόνιμο προσωπικό 
που υπηρετεί με την ειδικότητα αυτή 3 άτομα δεν επαρκεί για να καλύψει όλο το Δήμο.    

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έξι (6) μηνών  
με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 
και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).  
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Τέλος σας ενημερώνουμε ότι από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη, σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας , ύψους 18.000,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 
201 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. εξόδων:  

 Κ.Α. 30-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με το ποσό των 14.000 € και  
 Κ.Α. 30-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», με το ποσό των 

4.000,00 €. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Α. Την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2018 σύμφωνα με το 
υπ’ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόσληψη 
προσωπικού στο Δήμου  Μονεμβασίας με σκοπό την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α.  Την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2018 σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόσληψη 
προσωπικού στο Δήμου Μονεμβασίας  με σκοπό την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 
όπως αναλυτικά περιγράφεται, κατά υπηρεσία, κλάδο/ειδικότητα, σχέση εργασίας, χρονική 
διάρκεια απασχόλησης και αριθμό ατόμων, στον παρακάτω Πίνακα:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΚΛΑΔΟΣ / 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 
     6 ΜΗΝΕΣ 
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Β.  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής  και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση για 
την πρόσληψη του αιτούμενου αριθμού προσωπικού, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018 του  Δήμου  Μονεμβασίας, συνολικού ποσού 
18.000,00 ευρώ.  

Οι σχετικές πιστώσεις για τη δαπάνη, θα καλυφθούν από τους κάτωθι Κ.Α. 
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Μονεμβασίας: 

 Κ.Α. 30-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με το ποσό των 14.000,00 €. 
 Κ.Α. 30-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 

4.000,00 €. 
  Ομοίως  θα προβλεφθούν και αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2019, εφόσον η  λήξη της σύμβασης είναι μετά την  31η-12-2018.  

Γ.  Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να  αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία της 
οικείας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ζητούνται, 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες  για την έγκριση της αιτούμενης  πρόσληψης. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  33/2018. 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Απούσα 
 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Χριστάκος Σταύρος   
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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