
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 15.09.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 12η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 201η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15.09.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 7754/19-09-2016 

Λήψη απόφασης περί καθορισµού ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών µε κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους βάσει της 55/17-03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (απών) 

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

6.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

3.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΑΔΑ: 6ΚΚΨΩΡΚ-2ΛΡ



ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

2. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

3.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

4. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

5. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

6.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

 

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ:7561/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καουνάς Βασίλειος προσήλθε κατά την διάρκεια 

της ενηµέρωσης, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής 

Απόστολος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της 

ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν τούτου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, 

του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 

προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 

περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

αναπλήρωσε, µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, στην 

παρούσα συνεδρίαση, ο πλειοψηφών Σύµβουλος  του επιτυχόντος συνδυασµού κ. 

Σουλδάτος Απόστολος. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου κ. Χιώτης Νικόλαος, 

αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν τη συζήτηση των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 

ενηµέρωσε το σώµα για την δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου 

κ. Χιώτη ∆ηµήτριου - Μαρίνου και του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου, 

αναγιγνώσκοντας ταυτόχρονα τις µε αριθµό πρωτ:7498/07-09-2016 και 7499/07-09-

2016 δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, καθώς και ο 

Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου της Τοπικής κοινότητας Πουρίου, έλαβαν το 

λόγο και ενηµέρωσαν το σώµα για τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής τους, ενώ ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, ευχαρίστησε τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους κ. Τσελεπή Απόστολο, Βασταρδή Κωνσταντίνο και Σουλδάτο Απόστολο 

για τη µέχρι σήµερα συνεργασία τους.  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο κ. ∆ήµαρχος, ευχαρίστησαν  

τους ανωτέρω αναφερόµενους, για την έως τώρα άψογη συνεργασία µαζί τους. 

Κατόπιν, ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργος Απόστολος, 

αναφέρθηκε στις δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης των ανωτέρω και δήλωσε 

προφορικώς ότι παραιτείται από τη θέση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Ζαγοράς. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την από 13/09/2016 

επιστολή των µελών της µείζονος µειοψηφίας στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 

σχετικά µε την νοµιµότητα της διενέργειας της συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής εκτός της έδρας του ∆ήµου. 

Για το ανωτέρω θέµα ενηµέρωσε το σώµα η επικεφαλής της µείζονος 

µειοψηφίας κ. Σαµαρά Μαρία, η οποία στη συνέχεια υπενθύµισε προγενέστερη 

αίτησή της προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για παροχή διαφόρων 

οικονοµικών στοιχείων και ζήτησε την άµεση παροχή αυτών. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ∆ιευθυντής του Λυκείου Ζαγοράς, ο 

οποίος ενηµέρωσε το σώµα για διάφορα ζητήµατα - προβλήµατα του Λυκείου 

Ζαγοράς και ζήτησε την άµεση επίλυσή τους. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 12ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου,  στη Ζαγορά, την 15.09.2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

20:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 2ο   

Λήψη απόφασης περί καθορισµού ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών µε κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

βάσει της 55/17-03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016. 
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Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος  την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7458/07-09-

2016 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού µε θέµα: «Περί καθορισµού ειδικότητας 

προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για αντιµετώπιση εποχικών ή 

άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους βάσει της 55/17-03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 

2016», στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

**************************** 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

  

 

Ζαγορά,    07  - 09 - 2016 

                            Αριθ.Πρωτ.: 7458 
 

 

 
Ταχ. ∆/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 

Ταχ. Κωδ.      : 370 01 

Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 

Τηλέφωνο      : 2426.350.124 

Fax                 : 2426.0.23.128 

     E-mail           : gakisp.dim.z.m@gmail.com 

 

                        ΠΡΟΣ:  
1. ∆ήµαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου 

κ.  Παναγιώτη Κουτσάφτη 

                                                          
2. Πρόεδρο ∆.Σ. Ζαγοράς-Μουρεσίου                                                                             

κ. Χιώτη ∆ηµήτριο                       
                               

                         ΚΟΙΝ:                                                                                                                      
 Αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι  

    1. κ. Κοντογιώργο Απόστολο 

    2. κ. Χριστοδούλου Γεωργία 

     

  

   

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

 
ΘΕΜΑ: «Περί καθορισµού ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου για αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

βάσει της 55/17-03-2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016» 

 

 
Με την υπ’αριθµ.55/17-03-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, η οποία λήφθηκε στα πλαίσια της υπ’ αριθ.πρωτ.:οικ.5420/22-02-

2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. αναφορικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της 

δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2016, υπεβλήθη προς 

το ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. αίτηµα για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων και συγκεκριµένα των κάτωθι ειδικοτήτων µε 

τον αντίστοιχο αριθµό ατόµων και διάρκεια σύµβασης ανά ειδικότητα: 

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Χρονική 

ΑΔΑ: 6ΚΚΨΩΡΚ-2ΛΡ



Ατόµων διάρκεια 

1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 8 µήνες 

2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 8 µήνες 

3 ΠΕ ∆ιοικητικού 1 8 µήνες 

4 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής 1 8 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 

 

 

Κατόπιν, µε το υπ’ αριθµ.πρωτ.:14455/26-07-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου  Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης «περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους» µας γνωστοποιήθηκε ότι µε την υπ’αριθµ.πρωτ.:∆ΙΠΑΑ∆/ 

Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016   απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της 

αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ « Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» 

(ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  για την κάλυψη εποχικών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

Όπως όµως αναφέρεται και στο ανωτέρω εγκριτικό έγγραφο επειδή έγινε 

περικοπή στο αίτηµά µας, εφόσον από τις τέσσερις (4) συνολικά αιτούµενες θέσεις 

εγκρίθηκε µόνο η µία (1), θα πρέπει, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει µε ποια 

ειδικότητα  από τις τέσσερις (4) θα προχωρήσουµε σε σύµβαση, σύµφωνα πάντα µε 

το υποβληθέν αίτηµά µας στα πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2016. 

Στο εν λόγω εγκριτικό έγγραφο επισηµαίνεται ότι η πρόσληψη του ανωτέρω 

προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, 

εκτός κι αν αφορά σε εκπαιδευτικό - διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες ή 

δηµοσιογράφους έως οκτώ (8) µήνες ή έως έντεκα (11) µήνες για τους παιδικούς 

σταθµούς, οπότε και θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994. Επίσης, ότι η πρόσληψη θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί  

αποκλειστικά εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοση της εγκριτικής 

απόφασης της Επιτροπής της αριθµ.33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014). 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες 

για την επαρκή λειτουργία κάθε Υπηρεσίας του ∆ήµου που είναι δυνατό να 

καλυφθούν από τις συγκεκριµένες ειδικότητες που προαναφέρθηκαν, πρέπει να 

καθορίσει ποιας ειδικότητας θέση θα καλυφθεί προκειµένου να 

προχωρήσουµε στη διαδικασία πρόσληψης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 µε ανώτατο χρονικό περιθώριο 

ολοκλήρωσης της πρόσληψης, έξι (6) µήνες από την έκδοση της εγκριτικής 

απόφασης της Επιτροπής της αριθµ.33/2006 ΠΥΣ. 
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        Η Προϊσταµένη              Η Υπάλληλος 

    Τσόγκα Αικατερίνη                                                                 Γάκη Σπυριδούλα 

 
                                 *************************  

 

Ο Αντιδήµαρχος ∆.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργος Απόστολος ενηµέρωσε το 

σώµα επί του θέµατος και πρότεινε να ληφθεί απόφαση για µια θέση ΠΕ ∆ιοικητικού. 

Με την παραπάνω πρόταση συµφώνησε και ο κ. ∆ήµαρχος.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Μπρίζης Θεόδωρος 

πρότεινε µια θέση ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου κ. Κοντογιώργου 

Απόστολου για πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού µε σχέση 

εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας οκτώ (8) µηνών , ψήφισαν εννέα (9) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

ήτοι: 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,  

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος,ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης 

Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  κ. Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. 

Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος και  κ. 

Ρεπανίδης Βασίλειος. 

Υπέρ της πρότασης του ∆ηµοτικού Συµβούλου της µείζονος µειοψηφίας κ. 

Μπρίζη Θεόδωρου για πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών 

Πληροφορικής µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας οκτώ (8) µηνών, ψήφισαν δύο (2) 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι: 

Η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας  κ. Σαµαρά Μαρία  και ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Μπρίζης Θεόδωρος. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, δήλωσε 

παρών. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τσαπράζης Βασίλειος, δήλωσε παρών. 

 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, απουσίαζε κατά την διάρκεια της 

συζήτησης του θέµατος. 
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Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Χιώτης ∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Τσελεπής Απόστολος και 

κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης, πριν τη 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Κουτσελίνης Προκόπιος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7458/07-09-2016 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού  

του ∆ήµου 

• Την 55/2016 Α.∆.Σ. 

• Το υπ’ αριθµ.πρωτ.:14455/26-07-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου  Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου(ΦΕΚ 3321/Β΄/12-12-2012) 

• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας 

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Καθορίζει την ειδικότητα της θέσης που έχει εγκριθεί µε την 

υπ’αριθµ.πρωτ.:∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ σύµφωνα µε την 55/17-03-2016 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών της οποίας η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί  από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ως εξής: 

- Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) µηνών.  

 

Β.  Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού που θα καλύψει την παραπάνω θέση,  

θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2016: 

- Τον Κ.Α.10/6041.01 για ‘τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)’ και  

- Τον Κ.Α.10/6054.01 για ‘εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού’  

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου 

έτους, εφόσον η σύµβαση λήγει µετά την 31η-12-2016.   
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Γ.  Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 

Τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη 

σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 

∆.   Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να εκδοθεί η προκήρυξη της ανωτέρω θέσης, για την κάλυψη των αναγκών του 

∆ήµου µας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 201/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,19.09.2016  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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