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πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συναίνεση στις αποφάσεις με αριθμ. 115/2010 και 87/2010 των πρώην
Δημοτικών Συμβουλίων Φιλιατών και Σαγιάδας αντίστοιχα για την πρόσληψη εργατών
καθαριότητας ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα

Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2011 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό 653/21-12011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/2006 [ ΦΕΚ Α 114/2006 ]
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά
[27] μελών βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι έξι [26] ,ήτοι
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο κ. Δήμαρχος χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα
αποφασίσθηκε
η συζήτηση
του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση
ψηφίσματος για την μη μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>
Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο [15 ο] θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Μάνο Κων/νο -Αντιδήμαρχο ο οποίος είπε
στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Όπως γνωρίζετε ο νέος Δήμος Φιλιατών που προέκυψε από την συνένωση
των δυο Δήμων Φιλιατών και Σαγιάδας, αντιμετωπίζει όπως οι περισσότεροι Δήμοι
της χώρας λόγω έλλειψης προσωπικού πρόβλημα στον τομέα καθαριότητας .
Λόγω της τεράστιας έκτασης του δήμου μας και της ιδιαίτερης μορφολογίας του,
το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες
έτσι ώστε το πρόβλημα να είναι εντονότερο.
Επιπλέον, ο διορισμός των επιτυχόντων της προκήρυξης μόνιμου προσωπικού
εκκρεμεί και αναγκαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες καθημερινές
ανάγκες με έκτακτο προσωπικό (8/μηνα και δίμηνα).
Ο δήμος μας μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν από τέσσερα (4) άτομα που είχαν
προσληφθεί με οκτάμηνη σύμβαση η οποία έληξε στις 26-01-2011.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι στο δημοτικό συμβούλιο την
συναίνεση στις με αριθμ. 115/2010 και 87/2010 αποφάσεις των πρώην δημοτικών
συμβουλίων, με τις οποίες ζητήθηκε προσωπικό εργατών καθαριότητας συνόλου
έξι (6) ατόμων-ανταποδοτικού χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβούμε
στις περαιτέρω ενέργειες.
Οι αποφάσεις αυτές έχουν λάβει έγκριση από την Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης και Δ/σης
Νομού Θεσπρωτίας.(7295/87828/30-12-2010 και 716/86632/31-12-2010).
Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Φιλιατών έχει ενημερωθεί έτσι ώστε να
προβλέψει τη σχετική δαπάνη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2011 τη σχετική πίστωση για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού .
Τέλος το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ Μάνου την διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα
Συναινεί στις με αριθμ. 115/2010 και 87/2010 αποφάσεις των πρώην δημοτικών
συμβουλίων, με τις οποίες ζητήθηκε προσωπικό εργατών καθαριότητας συνόλου έξι
(6) ατόμων-ανταποδοτικού χαρακτήρα
Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 όπως αυτό ισχύει σήμερα
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
[ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 17 /2011 ]
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