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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού της  15ης / 2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου

 Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2016  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό 
Συμβούλιο  Βιάννου  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  ,  ύστερα  από  την 
6675/07-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών 
Κοινοτήτων  ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις   του παραπάνω άρθρου για τη 
συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα   θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  .  Πριν  από  την  έναρξη  της 
συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  διαπίστωσε  ότι  από  τα  21  μέλη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα: 

1.ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘ. 7. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 
3. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 9. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ του ΓΕΩΡ
4. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 10.ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5.ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
6.ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΜ

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :
1.ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ 6. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
2. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7. ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΓΡΥΛΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ
4. ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9. ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

      
   Στην συνεδρίαση είχαν προσέλθει οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων :

1.ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ του Γ. ( Ά.Βιάννου) 4. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΓΡ  (Κ. Βιάννου)
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ  (Βαχού) 5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Π (Μιλλιαράδων)
3.ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ του ΕΜΜ  (Εμπάρου) 6.ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΓΛΥΚΑΙΡΙΑ του ΙΩΑΝ (Πεύκου)

  
Στην συνεδρίαση δεν είχαν προσέλθει οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων :

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΙΩΑΝΝΗ  (Καλαμίου) 6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜ του ΙΩΑΝΝ  (Συκολόγου)
2. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αφρατίου) 7. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ  (Κεφαλοβρυσίου)
3. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜ  (Αγ. Βασιλείου)  8. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΑΡ(Κ.Σύμης)
4.ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ.  (Αμιρών) 9. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜ του ΝΙΚ  (Χόνδρου)
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧ. (Μάρθας) 10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΕΥΑΓ (Ξενιάκου)

      
   Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόμιμα και ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μπαριτάκης ο οποίος ήταν παρών .
   Ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Μεραμβελλιωτάκης φρόντισε για την τήρηση των πρακτικών .
   Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  στην 
συνέχεια γνωστοποίησε προς το σώμα ότι υπάρχουν τα παρακάτω επείγοντα θέματα τα οποία θα πρέπει 
να συζητηθούν εκτός  ημερήσιας  διάταξης :  1.Έγκριση και  εφαρµογή του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών 
∆ιοικητικής Ικανότητας στο πλαίσιο της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας ∆ικαιούχων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
για  την  κάλυψη της  διαχειριστικής  επάρκειας   2.  Έγκριση τροποποίησης  κανονισμού  προσωπικού 
Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Βιάννου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέκτηκε  ομόφωνα να 
συζητηθούν αυτά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης .    
    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε ως κατωτέρω τα θέματα της εκτός 
ημερήσιας και της ημερήσιας διάταξης και άρχισε η συζήτησή τους :  

ΑΔΑ: ΩΩΞΚΩ94-9ΣΥ



Αριθμός απόφασης :  227  / 2016

ΘΕΜΑ 3ο : «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 
                      του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 ( για το μήνα Οκτώβριο 2016)  »

      Για  το  θέμα  αυτό  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  εισήγηση  του 
Αντιδημάρχου κ. Γιαμαλάκη Νικήτα η οποία ανέφερε ότι : «Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 οι 
Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, 
εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν.  
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε 
με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του 
ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό  
προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική 
δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 
δέκα (10) ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι 
(20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και 
δεν  υπάγεται  στη  διαδικασία  έγκρισης  της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει,  βάσει  πίνακα  προσληπτέων  που 
αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας  
που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο  
για  τη  συνδρομή  των  όρων  πρόσληψης  των  ως  άνω  περιπτώσεων.  Εάν  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι  
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. Το προσωπικό 
που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ 
του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  καθώς  και  στη  Διεύθυνση  Προσλήψεων  του  Υπουργείου  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Η  μη  τήρηση  της  ως  άνω  διαδικασίας  συνεπάγεται  την 
ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης. Προκειμένου η πρόσληψη των δικαιούχων, κατ’ επίκληση του 
άρθρου  12  παρ.  2  του  ν.4071/2012,  να  παρίσταται  νόμιμη,  πρέπει  να  αποδεικνύεται  από  την  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβούλιου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου ότι οι ανάγκες προς εξυπηρέτηση των οποίων αυτοί 
προσελήφθησαν είναι εποχικές ή περιοδικές ή πρόσκαιρες σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
στο οποίο αυτές ανεφύησαν, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 248/2014) . Έτσι για κάθε 
μήνα που θα χρησιμοποιείται τέτοιου είδους προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνεται και ξεχωριστή απόφαση , όπως 
τηλεφωνικά ενημερωθήκαμε από τις υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου . Επειδή η συγκεκριμένη διάταξη είναι 
ωφέλιμη  πολλαπλά για  το  Δήμο,  αφενός  διότι  παρέχει  μία  ευελιξία  και  αφετέρου  γιατί  επιτρέπει  την  άμεση 
αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας, προτείνω την αξιοποίηση της . 
    Συγκεκριμένα στο Δήμο μας για την επόμενη περίοδο υπάρχει ανάγκη για τον καθαρισμό φρεατίων απορροής 
ομβρίων υδάτων ,  υδαταυλάκων και  ρεμάτων σε πολλές  τοπικές  κοινότητες του Δήμου μας  ,  ενόψει  και  της 
έναρξης της χειμερινής περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και επιβλαβών καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν από πλημμυρικά φαινόμενα .
   Για τις έκτακτες αυτές ανάγκες προτείνω την πρόσληψη προσωπικού με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 
14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και  
συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 
   Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του :
• την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
• την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012
• το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 5.563 κατοίκους
• το  γεγονός  ότι  υφίσταται  η  ανάγκη  για  την  πρόσληψη προσωπικού με  ημερομίσθια  και  υπάρχει  σχετική 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους
• την έκτακτη ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων, 

υδαταυλάκων  και  ρεμάτων  σε  πολλές  τοπικές  κοινότητες  του  Δήμου  μας  ,  ενόψει  και  της  έναρξης  της  
χειμερινής  περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και  επιβλαβών καταστάσεων οι  οποίες  θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν από πλημμυρικά φαινόμενα 

• την παραπάνω εισήγηση , να αποφασίσει :

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000022595_N0000022754_S0000112071
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Α.  Την   πρόσληψη  εργατικού και  τεχνικού  προσωπικού,  μέχρι  και  πέντε ημερομίσθια κατ'  άτομο  το μήνα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.  
4071/2012,  προκειμένου  να  απασχοληθούν  για  τον  καθαρισμό  φρεατίων  απορροής  ομβρίων  υδάτων  , 
υδαταυλάκων και ρεμάτων σε πολλές τοπικές κοινότητες του Δήμου μας , ενόψει και της έναρξης της χειμερινής 
περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και επιβλαβών καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από 
πλημμυρικά φαινόμενα όπως αναφέρεται στην εισήγηση 
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από 
την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή δέκα (10) άτομα.
Γ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα 
με τις ανάγκες  και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 
Δ. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.000,00 ευρώ για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ και θα βαρύνει τον  Κ.Α 
30.6041 με τίτλο «Αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων» καθώς και  τον Κ.Α 30/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές  
εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016».
    Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  
περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 , την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012  , το γεγονός 
ότι ο Δήμος έχει πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 5.563 κατοίκους  , το γεγονός ότι υφίσταται η 
ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 
τρέχοντος έτους ,  την έκτακτη ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού για τον  καθαρισμό φρεατίων απορροής 
ομβρίων  υδάτων,  υδαταυλάκων  και  ρεμάτων  σε  πολλές  τοπικές  κοινότητες  του  Δήμου μας  ,  ενόψει  και  της 
έναρξης της χειμερινής περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και επιβλαβών καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν 
να  δημιουργηθούν  από  πλημμυρικά  φαινόμενα  ,  τις  γνώμες  των Δημοτικών  Συμβούλων και  έπειτα  από 
διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.Την   πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο  το μήνα, 
    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 
   4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν για τον καθαρισμό φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων , 
    υδαταυλάκων και ρεμάτων σε πολλές τοπικές κοινότητες του Δήμου μας , ενόψει και της έναρξης της χειμερινής 
    περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και επιβλαβών καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
   από πλημμυρικά φαινόμενα όπως αναφέρεται στην εισήγηση 
Β.Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από 
    την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή δέκα (10) άτομα.
Γ.Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα 
   με τις ανάγκες  και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 
Δ.Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.000,00 ευρώ για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ και θα βαρύνει τον  Κ.Α 
    30.6041 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» καθώς και τον Κ.Α 30/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές 
   εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016.
      Μετά την εξάντληση των θεμάτων της εκτός  ημερήσιας και  της ημερήσιας διάταξης λύεται  η 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΔΑ: ΩΩΞΚΩ94-9ΣΥ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

	Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
	Πρακτικού της  15ης / 2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου



		2016-09-13T13:07:40+0300
	Athens




