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Από το Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τυρνάβου, συνήλθε σε συνεδρίαση σήµερα την 29η του 

µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 20.00́ µ.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 16245 και από 24-09-
2015 πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σουρλαντζή - Ζαχαράκη 
Χαρίκλειας, που δόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
στους Προέδρους των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Τυρνάβου και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης : 
………………………………………………….……………………………………..….. 
ΘΕΜΑ 20ο : Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για  
                      την αντιµετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού  
                      χαρακτήρα του ∆ήµου Τυρνάβου. 
………………………………………...………………..………………………………… 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
Μελών, παρευρέθηκαν παρόντα µέλη 21 και ότι σε σύνολο 8 Προέδρων ∆ηµοτικών & 
Τοπικών Κοινοτήτων παρευρέθηκαν παρόντες Πρόεδροι 4, ήτοι :  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 

 1. Σουρλαντζή – Ζαχαράκη Χαρίκλεια (Πρόεδρος ∆.Σ.) 
 2. Αµάρι Σάµερ – Αθανάσιος,  3. Γκαµπέτας Ιωάννης,   
 4. Κατσικαβέλας Τηλέµαχος,  5. Κουλιός Κωνσταντίνος,   
 6. Λαγκιόλη – Μπίλιου Θεοφανώ,  7. Λάππας Θεόδωρος,  
 8. Μίγα – Ζερβού Σοφία,  9. Μπανταβάνης Γεώργιος, 
10. Μπαντόγιας Νικόλαος,  11. Νταβαρούκας Βασίλειος, 
12. Ντάµτσιος Ανδρέας,  13. Ρίζος Μάριος,   
14. Ροντούλης Αστέριος,  15. Σακοράφας Γεώργιος,   
16. Τάχας Βασίλειος,  17. Τσιόπας Χρήστος,   
18. Χατζηκρανιώτης Αλέξανδρος,  19. Χατζηκράχτης Αστέριος,   
20 Χρυσοβέργης Κωνσταντίνος,  21. Ψύρρα Αναστασία, 

---------------------------------- 
ΑΠΟΝΤΕΣ :   1. Γιαννόπουλος Ανδρέας,  2. Κουτσίνας ∆ηµήτριος,   
                         3. Κουτσοδήµος Γεώργιος,  4. Μαλάκoς Νικόλαος,  
                         5. Ξηροµερίσιος Ανδρέας,  6. Ψύρρας Αναστάσιος, 
                               οι οποίοι δεν προσήλθαν µολονότι νόµιµα προσκλήθηκαν. 

*********************** 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   

1. Τυρνάβου           : Χαλούλης Γεώργιος, 
2. ∆αµασίου           : Τσανάκας Γεώργιος, 
3. ∆ελερίων            : Γκότσης Θωµάς, 
4. Ροδιάς                : Κουτσονάκος Κων/νος 
 

---------------------------------- 
ΑΠΟΝΤΕΣ :       
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5. Αµπελώνα          : Νταλαµπέκα Αναστασία, 
6. Αργυροπουλίου : Κουτίνας Χρήστος,  
7. Βρυοτόπου         : Νταβαρούκα–Γκουντουβά Σταµατία, 
8. ∆ένδρων             : Τασιούλας Χρήστος, 

                                    οι οποίοι δεν προσήλθαν µολονότι νόµιµα προσκλήθηκαν. 
*********************** 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου κ. Σαρχώσης Αθ. 
Παναγιώτης και η υπάλληλος του ∆ήµου Τυρνάβου Γκαλογιάννη Βάσω, για την τήρηση 
των πρακτικών.  

Η Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :  
………………………...………………………………………………………………….. 
ΘΕΜΑ 20ο : Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για  
                      την αντιµετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού  
                      χαρακτήρα του ∆ήµου Τυρνάβου. 
 
         Αριθµός Απόφασης  :    240/2015 
 

Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. 
Σουρλαντζή - Ζαχαράκη Χαρίκλεια έδωσε τον λόγο στον στoν ∆ήµαρχο Τυρνάβου, κ. 
Σαρχώση Αθ. Παναγιώτη, η οποίος είπε τα εξής :  

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, παρέχεται η 
δυνατότητα µεταξύ άλλων σε δήµους, κοινότητες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
αυτών, τους συνδέσµους και τα ιδρύµατα δήµων και κοινοτήτων, να προσλαµβάνουν 
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως 
οκτώ (8) µήνες µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών για την κάλυψη εποχικών, 
δηλαδή µη πάγιων αναγκών τους. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό 
ηµερολογιακό έτος ή µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο 
υπολογισµός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της 
απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω 
(παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 α του 
άρθρου 20 του ν. 2738/1999, Φ.Ε.Κ.180 Α'). 

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 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 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, ούτε στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄/), όπως ισχύει. (άρθρο 48 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015). 

Επίσης, ουδεµία πρόσληψη ενεργείται αν η απόφαση της πρόσληψης δεν 
συνοδεύεται από βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχει εξασφαλισθεί η 
αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της οικονοµικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η 
πρόσληψη. Υπάλληλος που βεβαιώνει ψευδώς την ύπαρξη πιστώσεως τιµωρείται 
πειθαρχικώς για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών (3) µηνών» (γ΄ και δ΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2218/94).  

Επισηµαίνεται ότι στον ΟΕΥ του ∆ήµου Τυρνάβου (ΦΕΚ 2510/Β΄/14-09-2012) 
προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις έκτακτου προσωπικού. Επίσης στον προϋπολογισµό 
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του ∆ήµου µας τρεχούσης χρήσης, ο οποίος ψηφίσθηκε µε την αριθ. 291/2014 Α∆Σ, η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 23992/264062/22-12-2014 απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, έχουν εγγραφεί οι 
απαιτούµενες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του προσληπτέου 
προσωπικού.  

Όπως θυµόσαστε, µε την αριθ. 44/2015 απόφασή µας είχε εγκριθεί ο 
προγραµµατισµός των προσλήψεων του έτους 2015 για τις κατηγορίες προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικού αριθµού σαράντα (44) ατόµων, µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οχτώ µήνες.  

To Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – Τµήµα 
Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου µε το αριθ. πρωτ. 12245/21-05-2015 έγγραφό του, µας 
ανακοίνωσε ότι µε την αριθ. πρωτ. 16410/13-05-2015 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίθηκε η απασχόληση σαράντα 
τεσσάρων (44) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Σήµερα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει οξύτατο πρόβληµα αναφορικά µε την 
στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού και Νεκροταφείων του 
νέου Καλλικρατικού ∆ήµου. Το πρόβληµα καθίσταται και επικίνδυνο, αφού η αποκοµιδή 
των απορριµµάτων, καθώς επίσης και η ταφή ή εκταφή των νεκρών έχει να κάνει µε την 
δηµόσια υγεία.  

Εξάλλου, η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε σχετική εισήγησή της, προτείνει την 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
συνολικού αριθµού είκοσι τριών (23) ατόµων στους τοµείς της καθαριότητας και 
νεκροταφείων, ήτοι : 

Α/Α Ειδικότητα Αριθµός 
Ατόµων 

Χρονική 
διάρκεια 

1 ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου – Φορτηγού 4 8 µήνες  
2 ∆Ε Χειριστές Σαρώθρου  1 8 µήνες  
3 YE Εργατών  Καθαριότητας – Συνοδοί  απορριµµατοφόρων  16 8 µήνες  
4 YE Εργατών  Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών)  2 8 µήνες  

ΣΥΝΟΛΟ 23  
Οι δαπάνες λειτουργίας των ανωτέρω Υπηρεσιών και ειδικότερα οι δαπάνες που 

απαιτούνται για την µισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού Ι.∆. Ορισµένου 
Χρόνου, καλύπτονται από τα αντίστοιχα έσοδα των ανταποδοτικών τελών.  

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Χατζηκράχτης Αστέριος, οποίος δήλωσε 
ότι είναι πάντα ενάντια σε αυτές τις µορφές εργασίας (οχτάµηνα, πεντάµηνα, δίµηνα, 
προγράµµατα) και υπέρ της µόνιµης και σταθερής εργασίας.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει 
σχετικά.  
……………………………………………..……………………………………………….. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και µετά 
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του :  
• το άρθρο 21 παρ.2 του ν. 2190/94, 
• τις διατάξεις των άρθρων 205 & 232 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), 
• τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015)  
• την υπ’ αριθ. πρωτ. 16410/13-05-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
• το αριθ. πρωτ. 12245/21-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
• τις αριθ. 291/2014 & 44/2015 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυρνάβου, 
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και απόντος των ∆.Σ. κ.κ. Ροντούλη Αστερίου, Λάππα Θεοδώρου, Μπαντόγια Νικολάου, 
Νταβαρούκα Βασιλείου και του Προέδρου της ∆.Κ. Τυρνάβου κ. Χαλούλη Γεωργίου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
1. Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και νεκροταφείων για 
τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο :  

Α/Α Ειδικότητα Αριθµός 
Ατόµων 

Χρονική 
διάρκεια 

1 ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου – Φορτηγού 4 8 µήνες  
2 ∆Ε Χειριστές Σαρώθρου  1 8 µήνες  
3 YE Εργατών  Καθαριότητας – Συνοδοί  απορριµµατοφόρων  16 8 µήνες  
4 YE Εργατών  Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών)  2 8 µήνες  

ΣΥΝΟΛΟ 23  

 
2. Η πρόσληψη των ανωτέρω υπαλλήλων θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 
και θα υπόκειται στον κατά το άρθρο 8 του Ν. 2190/94, έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. 

 
3. Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου θα προβεί στην έκδοση και στην δηµοσιοποίηση της 

σχετικής προκήρυξης και γενικά την διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών 
πρόσληψης των ανωτέρω υπαλλήλων. 
 

Επί των ανωτέρω µειοψηφούν δύο (2) ∆.Σ., ήτοι οι κ.κ. Χατζηκράχτης Αστέριος 
και Σακοράφας Γεώργιος, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο ιστορικό της παρούσης.  
....……………………………………………………………………………….………… 
 Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 

Τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  
       Η  Πρόεδρος                                                              Τα Μέλη 
Σουρλαντζή–Ζαχαράκη Χαρίκλεια          Αµάρι Σάµερ–Αθαν.,  Γκαµπέτας Ιωάννης, 

Κατσικαβέλας Τηλέµαχος,  Κουλιός Κων/νος, 
Λαγκιόλη–Μπίλιου Θ.,  Λάππας Θεόδωρος,   
Μίγα–Ζερβού Σοφία,  Μπανταβάνης Γεώργιος  
Μπαντόγιας Νικόλαος,  Νταβαρούκας Βασ.,  
Ντάµτσιος Ανδρέας,  Ρίζος Μάριος  
Ροντούλης Αστέριος,  Σακοράφας Γεώργιος,   
Τάχας Βασίλειος,  Τσιόπας Χρήστος,   
Χατζηκρανιώτης Αλέξ.,  Χατζηκράχτης Αστ,   
Χρυσοβέργης Κων/νος,  Ψύρρα Αναστασία 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Τύρναβος  02 – 10 – 2015 
Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου 

 
Σαρχώσης Αθ. Παναγιώτης 
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