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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 15Ο /2012 πρακτικό της από 4ης Ιουλίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  107/ 2012 

Περίληψη: Πρόσληψη προσωπικού µε ηµεροµίσθια, µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 12 του 

Ν.4071/2012. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
4η , του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 10355/28-6-
2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε 
κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 
του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι τρία 23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. ΜπεράτηςΓεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. ∆άλλας Γεώργιος 
2. Τσέκας Νικόλαος 
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3. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
4. Τόλης Χριστόφορος 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς, Κοψίδης 
∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Νικολαίδης Ευάγγελος, Μπόκας 
Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζµπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος 
Βασίλειος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος  
Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης Οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  δύο θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
κρίθηκαν επείγοντα και είναι: α) Αποδοχή παραίτησης µέλους της οικονοµικής 
επιτροπής και ορισµός τακτικού µέλους. Κρίθηκε επείγον για την εύρυθµη 
λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής, β) Πρόσληψη προσωπικού µε 
ηµεροµίσθια, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 και 
του άρθρου 12 του Ν.4071/2012. Κρίθηκε επείγον γιατί οι ανάγκες καθηµερινό- 
τητας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και ειδικότερα στον τοµέα της καθαριότητας  
είναι πολύ αυξηµένες και θα πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε στην πρόσληψη 
ατόµων µε ηµεροµίσθια.  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Μηνά Παππά ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
       Με δεδοµένο ότι στο δήµος µας  θα  απασχοληθεί προσωπικό κοινωφελής 
εργασίας δεν προβήκαµε  σε περαιτέρω προσλήψεις εργατικού προσωπικού. Όµως 
µέχρι σήµερα δεν  έχει ολοκληρωθεί η  πρόσληψη των ατόµων που έχουν επιλεγεί 
µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες της 
καθηµερινότητας.  
∆ιανύουµε την καλοκαιρινή περίοδο  και οι ανάγκες είναι αυξηµένες τόσο στην έδρα 
του ∆ήµου τόσο και τις τοπικές Κοινότητες αυτού.  
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 
12 του Ν.4071/2012 δίνεται η δυνατότητα στους δήµους να απασχοληθεί εργατικό 
και τεχνικό προσωπικό µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια  κατά  άτοµο το µήνα  και 
συγκεκριµένα, σε δήµους που έχουν πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους  ο 
αριθµός των ατόµων  που µπορεί να απασχοληθεί είναι είκοσι άτοµα (20). 
Για να αντιµετωπιστούν άµεσα όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν  στο δήµο µας 
προτείνω να  αξιοποιήσουµε τη  συγκεκριµένη διάταξη  η οποία είναι ωφέλιµη 
αφενός διότι παρέχει µια ευελιξία και αφετέρου γιατί επιτρέπει την άµεση  
αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων της καθηµερινότητας. 

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 
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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 ∆ιεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η µη τήρηση της ως 
άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης. 
 
  Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Προέδρου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
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 σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα 
διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου. 
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 είκοσι (20)  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 
∆ήµαρχος.  
∆. Η συνολική δαπάνη για το τρέχον έτος προϋπολογίζεται σε 25.000 € ευρώ και θα 
βαρύνει τον  Κ.Α. 20-6041.002  του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 
2012. 

 Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 

ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 

που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                    ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
                               (Υπογραφές)        

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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