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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ :6995/04.07.2019 

Λήυη απόθαζης για ηην ημημαηική σλοποίηζη κάλσυης ηφν εγκεκριμένφν 

θέζεφν προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 

ανηαποδοηικού ταρακηήρα, καηόπιν ηοσ σπ΄αριθμ. πρφη. 31731/24-04-2019 

εγγράθοσ ηοσ Τποσργείοσ Δζφηερικών με θέμα: «Έγκριζη πρόζληυης 

προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 

ανηαποδοηικού ταρακηήρα». 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος  

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος (απών) 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18.06.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 9η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 167η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 18.06.2019 
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12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

3.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

4. ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

6.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

7.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 6278/14-06-2019  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο παξνπζηώλ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαπιεξώλεη, 

ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ν πιεηνςεθώλ ύκβνπινο 

ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο, απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο 

απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (ην νπνίν 

πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο). 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 11ν θαη ζην 12ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε 

Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (όπσο 

αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

ζρεηηθά κε : α) ηνπνζέηεζε κειηζζηώλ ζηελ ζέζε «Παλαγία», ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζε ρώξν πνπ ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδν 5Υ5, κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηα κειίζζηα  

θαη β) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε λαπαγνζσζηώλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη αλ 

είκαζηε θαιπκκέλνη ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ καο επηβάιινληαη πξόζηηκα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξνο ελεκέξσζε 

δηάθνξα ζέκαηα, όπσο ηα παξάλνκα θάκπηλγθ, ηνλ θαζαξηζκό ησλ όρησλ, ηηο 

παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηώλ, ηα παξάλνκα θαηαιύκαηα 

θ.ι.π. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο 

(όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δεμακελέο, ελόςεη 
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θαη ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν. 

    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 9εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.06.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

08.00 κ.κ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

ΘΔΜΑ : 1ο   

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα, θαηόπηλ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 31731/24-04-2019 εγγξάθνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα». 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο  ην  1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε ηα  

παξαθάησ : 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  

άξζξνπ 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, έλαλ (1) κήλα πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ησλ 

εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο,  

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο. Γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη’ απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ξύζκηζεο ππεξεζηαθώλ 

ζεκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, θαιώ ην ζώκα λα 

απνθαζίζεη γηα ην  θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

Σν Γ.. αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξαγξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06, ηνπ  άξζξν 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
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ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γ.Δ. Εαγνξάο 

θ. Κνληνγηώξγν Απόζηνιν, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ην ππ΄αξηζκ. πξση. 

31731/24-04-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε 

απαζρόιεζε δεθαπέληε (15) αηόκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ , ζε ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ καο. Δπίζεο ζην 

αλσηέξσ έγγξαθν ζεκεηώλνληαλ όηη επί ηνπ αηηήκαηόο καο έρεη γίλεη πεξηθνπή κηαο 

(1) ζέζεο εηδηθόηεηαο ΓΔ Οδεγώλ Απνξξηκκαηνθόξσλ, κηαο (1) ζέζεο εξγαηώλ 

θαζαξηόηεηαο (ζπλνδώλ απνξξηκκαηνθόξσλ) θαζώο θαη κηαο (1) ζέζεο ΓΔ Βνεζώλ 

Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή βεβαίσζε 2177/20-2-

2019 ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο καο θαη ηνπ πίλαθα Β΄ πνπ ζπλνδεύεη ην αίηεκα ηνπ 

Φνξέα καο. ηελ ζπλέρεηα ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο 

Απόζηνινο, πξόηεηλε ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε θάιπςεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα, γηα ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο: κία (1) ζέζε Ζιεθηξνιόγσλ, κία (1) ζέζε 

Τδξαπιηθώλ θαη πέληε (5) ζέζεηο εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο . 

 

ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία , 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

Τπέρ ηεο πξόηαζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ 

Απόζηνινπ , ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη : 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο , ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο 

Κσλζηαληίλνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, θ.Εαθείξεο Γεώξγηνο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο,νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο 

Κσλζηαληίλνο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.  Κακπνύξεο Νηθόιανο, απνπζίαδε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρώξεζε  κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  άξζξνπ 65 

παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σν ππ΄αξηζκ. πξση. 31731/24-04-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ  

 Σελ πξόηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ   

 Σν άξζξν 12 παξ.14 ηνπ λ.4071/2012 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν.3584/2007 

 Σελ 42/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:60ΩΘΩΡΚ-ΑΡΦ) 

 Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ(ΦΔΚ 3321/Β΄/12-12-2012 , 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

1.Δγθξίλεη ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε θάιπςεο ησλ δεθαπέληε (15) εγθεθξηκέλσλ 

ζέζεσλ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.πξση.:31731/24-04-2019 εγθξηηηθήο 

Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κεηά ηελ 42/2019 (ΑΓΑ:60ΩΘΩΡΚ-ΑΡΦ) 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ θαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε – εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνπ Απόζηνινπ , σο εμήο: 

- ΓΔ Ζλεκηρολόγφν, άηομα: ένα (1) 

- ΓΔ Τδρασλικών, άηομα: ένα (1) 

- ΤΔ Δργαηών (-ηριών) Καθαριόηηηας (ζσνοδοί απορριμμαηοθόρφν), άηομα: 

πένηε (5)  

 

ΚΑΔ 

Προζφπικό Ηδιφηικού 

Γικαίοσ Οριζμένοσ 

Υρόνοσ   

Μηνιαίο 

Κόζηος 

Μήνες Κόζηος Θέζεις σνολικό 

Κόζηος  

20-6041.01 ΓΔ Ζλεκηρολόγφν 1.200,00 8 9.600,00 1 9.600,00 
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20-6054.01 

25-6041.01 

25-6054.01 

ΓΔ Τδρασλικών 1.200,00 8 9.600,00 1 9.600,00 

20-6041.01 

20-6054.01 

ΤΔ Δργαηών (-ηριών) 

Καθαριόηηηας 

(ζσνοδοί 

απορριμμαηοθόρφν) 

1.200,00 8 9.600,00 5 48.000,00 

 

2.Δγθξίλεη ηελ έθδνζε Αλαθνίλσζεο γηα ηελ πξόζιεςε ζε πξώηε θάζε , επηά  (7) 

αηόκσλ εηδηθνηήησλ: ΓΔ Ζιεθηξνιόγσλ άηνκα: έλα (1), ΓΔ Τδξαπιηθώλ άηνκα: έλα 

(1), ΤΔ Δξγαηώλ (-ηξηώλ) Καζαξηόηεηαο (ζπλνδνί απνξξηκκαηνθόξσλ) άηνκα: πέληε 

(5), ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ ΑΔΠ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ην ζθνπό 

απηό. 

3. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ ζα θαιπθζεί από εγγεγξακκέλεο 

πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 πνπ ππάξρνπλ 

ζηνπο αληίζηνηρνπο  Κ.Α. ηνπ Π/Τ. 

Αλάινγεο πηζηώζεηο ζα εγγξαθνύλ θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ έηνπο.   

Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο ζα θαιπθζνύλ εμνινθιήξνπ από ηα πξαγκαηνπνηεζέληα 

έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ (αληαπνδνηηθά ηέιε). 

Σα ηππηθά πξνζόληα αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο, ζα 

πξνζδηνξηζηνύλ από ην ΑΔΠ θαη ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

4. Οη ππόινηπεο εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζα θαιπθζνύλ ζύκθσλα κε  λεόηεξε απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5.Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηνλ θ. Γήκαξρν. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 167/2019.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 04.07.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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