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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 27.03.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 4η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27.03.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :3102/07-04-2020 

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007. 

 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 2674/23-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του  

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

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 4ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 27η Μαρτίου  2020, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 5ο 
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Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 

του Ν. 3584/2007. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2649/20-03-

2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου, στην οποία 

αναφέρονται τα παρακάτω : 

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

                                                                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

            ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

  

 

 

Ζαγορά,     20-03-2020 

                Αριθ.Πρωτ.:2649 

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 

Ταχ. Κωδ.      : 370 01 

Πληροφορίες : Κοντογιώργος Απόστολος  

Τηλέφωνο      : 2426.350.109 

Fax                  : 2426.0.23.560 

 

                        ΠΡΟΣ:  

1. Δήμαρχο Ζαγοράς-Μουρεσίου 

κ.  Παναγιώτη Κουτσάφτη 

                                                          

2. Πρόεδρο Δ.Σ. Ζαγοράς-Μουρεσίου                                                                             

κ. Χιώτη Δημήτριο                       

                               

                         ΚΟΙΝ:                                                                                                                                   

 Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι  

    1. κ. Βασταρδής Κων/νος  

    2. κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος     

    3. κ. Μαργαρίτης Κων/νος           

 

   

   

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

χρόνου με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 

παρ.1 του Ν.3584/2007». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του N.3584/07  (ΦΕΚ 143 Α'), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος 

Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», επιτρέπεται η πρόσληψη 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576
ΑΔΑ: ΩΘ07ΩΡΚ-ΨΧΖ
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προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους 

Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

21 του N.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες.  

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 

κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 

αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη 

συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 

διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. Επίσης, ορίζεται ότι, η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν 

υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) το εν 

λόγω προσωπικό υπάγεται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 55/98 και η πρόσληψή του γίνεται χωρίς 

την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του Ν.2190/94. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε Ν.3812/2009, ορίζεται ότι εξαιρείται των 

διαδικασιών του ΑΣΕΠ «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

21 του Ν.2190/1994». 

Επίσης, με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) συμπληρώθηκε 

η παράγραφος 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’), η οποία αναδιατυπώθηκε με 

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με τις οποίες διατηρείται η εξαίρεση 

από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης της Επιτροπής της  ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) όπως 

ισχύει και για το προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών 

αναγκών, με διάρκεια σύμβασης δύο ή κατ’ εξαίρεση τριών μηνών (παρ.1α). 

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω διατάξεων παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης  

κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της 

Καθαριότητας και συγκεκριμένα ο καθαρισμός πλατειών από την πτώση φύλλων, οδών και 

κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισμός φρεατίων, αυλάκων ρεμάτων και χειμμάρων. Επίσης, οι 

εργασίες κλαδέματος , η αποκομιδή προϊόντων κλαδέματος, συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, 

σχολικών κτιρίων και διάφορες βοηθητικές εργασίες που προκύπτουν κατά τους χειμερινούς 

μήνες γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ανάγκες καθαριότητας, αλλά και αποκομιδής 

απορριμμάτων. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003621_N0000000107_S0000002224
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003621_N0000000107_S0000002224
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000078_S0000001615
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000523_N0000001253
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000004272_N0000005766_S0000046727
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000078_S0000001615
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000078_S0000001615
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072961
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016304_S0000071874
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Για τους ανωτέρω λόγους και κυρίως λόγω της έκτακτης κατάστασης που 

επικρατεί λόγω του κινδύνου της διάδοσης του  κορωνοϊού  και δεδομένου ότι αρκετοί 

υπάλληλοι  δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού ή πρέπει να απομακρυνθούν από την 

Υπηρεσία επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού θεωρούμε απολύτως 

απαραίτητη την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας (2) δύο μηνών, εντός του νομικού πλαισίου όπως παρουσιάζεται 

περιληπτικά παραπάνω.  

Προς αντιμετώπιση των προαναφερόμενων κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών 

αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου και έχοντας υπόψη τη μη επάρκεια του 

ήδη υπηρετούντος προσωπικού προτείνουμε την άμεση πρόσληψη προσωπικού  με 

σύμβαση ΙΔΟΧ  διάρκειας δύο μηνών των κάτωθι ειδικοτήτων :  

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός  

Ατόμων 

Χρονική 

διάρκεια 

1  Εργάτες Καθαριότητας 10 2 μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ 10 άτομα 

 

Επίσης σας ενημερώνω ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας προβλέπονται σαράντα (40) 

θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Ο Αντιδήμαρχος 

Κοντογιώργος Απόστολος 

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

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Σαμαρά Μαρία, δήλωσε, εγγράφως, 

τα παρακάτω : 

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

Θέμα 5ον 

Λόγω της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας του κινδύνου διάδοσης του 

κορωνοϊού και δεδομένου πως αρκετοί υπάλληλοι απουσιάζουν διότι δικαιούνται 

άδεια ειδικού σκοπού ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προτείνουμε την άμεση 

πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο Δήμο για την διεκπεραίωση βασικών 

εργασιών σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα. 

Ειδικότερα προτείνουμε την πρόσληψη 20 ατόμων εργατών καθαριότητας με 

σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας εργασίας 2 μηνών καθότι οι ανάγκες οι οποίες θα 

προκύψουν θα είναι υπέρογκες και κατεπείγουσες ιδιαίτερα τους μήνες της Άνοιξης 

και του θέρους. 

*********************** 
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Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε, εγγράφως, τα παρακάτω : 

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

Θέμα 5ο 

Διαφωνούμε με την πρόσληψη για 2 μήνες και επαναφέρουμε την θέση της Λαϊκής 

Συσπείρωσης για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης με 

ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αναφέρουμε πως όλοι οι διμηνίτες δεν έχουν 

δικαίωμα για παροχή ταμείου ανεργίας αλλά ούτε και εξασφαλισμένα συνδικαλιστικά 

δικαιώματα. Η πείρα στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, δείχνει πως γίνεται μια 

ανακύκλωση της ανεργίας με απαράδεκτο τρόπο για τους εργαζόμενους, ενώ οι 

εργαζόμενοι δεν προλαβαίνουν να μάθουν τα καθήκοντα τους, καθώς λήγει η 

σύμβασή τους. Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται καθώς η Δημοτική 

Αρχή προκύπτει ανήμπορη και αναποτελεσματική να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους 

που προσλαμβάνονται για 2 μήνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι 

σε προηγούμενες προσλήψεις 2 μηνών οι εργαζόμενοι δεν είχαν ενημερωθεί καν από 

ιατρό εργασίας, δεν γνώριζαν για τα μέσα ατομικής προστασίας, τι να κάνουν σε 

περίπτωση ατυχήματος κτλ. 

Επίσης στο θέμα 10 η Δημοτική Αρχή προτίθεται να λάβει εξωτερικό συνεργάτη, 

παρουσιάζοντας έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς οι υδραυλικοί (2 μόνιμοι 

και 2 ΙΔΑΧ) δεν επαρκούν. Συνεπώς προκύπτει άμεσα το ζήτημα πρόσληψης μόνιμου 

προσωπικού στη βάση των αναγκών του Δήμου.  

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

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος δήλωσε ότι συμφωνεί με την 

πρόταση της κ. Σαμαρά για πρόσληψη είκοσι ατόμων και τόνισε ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2, εδ. α΄ του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (64 Α΄), 

προβλέφθηκε κατ’ εξαίρεση και για λόγους κατεπείγοντος η παράταση των 

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του N. 3584/07(ΦΕΚ 143 Α') από δύο (2) μήνες κατά έτος 

σε τέσσερις (4) μήνες.  

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι, με το άρθρο 37 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (68 Α΄), οι 

ανωτέρω συμβάσεις ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

εξαιρούνται από τους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που 

προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του N. 3584/07(ΦΕΚ 143 Α')  και της περ. 

ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και από τον χρονικό 

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του 

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

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

προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-206-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
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Υπέρ της εισήγησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου 

Απόστολου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την πρόταση της επικεφαλής της μείζονος 

μειοψηφίας Δημοτικής Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας, ψήφισαν δεκαεννιά (19) 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος,κ. 

Σουλδάτος Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής 

Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Γραμματέας 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. 

Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος 

Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, κ. 

Καλαφάτης Αριστείδης και κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά. 

Κατά της εισήγησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ζαγοράς, κ. Κοντογιώργου 

Απόστολου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την πρόταση της επικεφαλής της μείζονος 

μειοψηφίας Δημοτικής Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας, ψήφισαν δύο (2) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς 

Τριαντάφυλλος, οι οποίοι συμφωνούν με την έγγραφη τοποθέτηση του κ. Τσαπράζη 

Βασιλείου, όπως αυτή αναλυτικά διατυπώνεται ανωτέρω. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

 Την υπ΄αριθμ.πρωτ.2649/20-03-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 

Κοντογιώργου Απόστολου, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την πρόταση της 

επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτικής Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας   

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του N. 3584/07(ΦΕΚ 143 Α'), όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 

ΠΝΠ (64 Α΄) και εν συνεχεία με τις διατάξεις  της παρ. 1 του 

άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (68 A’) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1.Διαπιστώνει, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2649/20-03-2020 εισήγηση του 

Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου, την ανάγκη σύναψης συμβάσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των   κατεπειγουσών πρόσκαιρων 

ή εποχικών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται ο Δήμος μας και ενόψει των αναγκών που 

δημιουργούνται κατά τους εαρινούς μήνες στην υπηρεσία καθαριότητας και 

αποκομιδής απορριμμάτων αλλά και λόγω της έκτακτης κατάστασης που 

επικρατεί λόγω του κινδύνου της διάδοσης του  κορωνοϊού  και δεδομένου ότι 

αρκετοί υπάλληλοι  δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού ή πρέπει να 

απομακρυνθούν από την Υπηρεσία επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού 

2. Εγκρίνει, την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του N. 3584/07(ΦΕΚ 143 Α'), όπως 

συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ 

(64 Α΄) και εν συνεχεία με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόμου 

της από 20.03.2020 ΠΝΠ (68 A’), με συμβάσεις τετράμηνης  χρονικής διάρκειας για 

την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναφερόμενων κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή 

εποχικών αναγκών, όπως παρακάτω: 

 

 

ΚΑΕ 

Προσωπικό 
Ι.Δ.Ο.Χ. 

Διάρκειας 4 μηνών 
Ειδικότητα 

Θέσεις 
Μήνες 

Απασχό-
λησης 

Μηνιαίο 
Κόστος/
άτομο 

Μηνιαίο 
Κόστος/
άτομο Χ 
4 μήνες 

Συνολικό 
Κόστος 

20-6041.01 

20-6054.01 

ΥΕ Εργάτες 

Καθαριότητας 
20 4 980,00 3.920,00 78.400,00 

 

3. Ορίζει όπως η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σε 

βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγοράς -

Μουρεσίου, του οικονομικού έτους 2020, όπως παρακάτω : ΚΑ 20-6041.01, και ΚΑ 

20-6054.01. 

4. Ορίζει ως διάρκεια της σύμβασης το διάστημα από 20 Απριλίου 2020  έως 19 

Αυγούστου   2020. 

5. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 

24 της από 14-03-2020  ΠΝΠ (64 Α΄). 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 07.04.2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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