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Περίληψη:  Πρόσληψη  Εργατο-τεχνιτών  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού 
Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών 
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3584/2007.   
====================================================================
Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  Ηρακλείου, 
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου 
2015 και ώρα 17:55, ύστερα  από  την αριθμ. 30.009/11-3-2015  πρόσκληση του κ. Προέδρου.
                                                                  
                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ

       ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
           ========================================

Αγαπάκης Δημήτριος,  Αγγελάκης Νικόλαος, Αθανασάκης Αριστείδης, Αμανατίδου Λεμονιά, 
Αναστασάκης  Ιωάννης,   Ανδρεαδάκης  Νεκτάριος,  Αρχοντάκη  -  Καλογεράκη  Στυλιανή, 
Βαρδαβάς   Κωνσταντίνος,   Βλαχάκης  Γεώργιος,   Βουρεξάκης   Γεώργιος,  Garancini   Gian 
Andrea   Paolo,   Γιαλιτάκης   Νικόλαος,   Δαγκωνάκης   Ευστράτιος,  Ινιωτάκης  Πέτρος, 
Καλέμπουμπας   Ιωάννης,  Καλουδιώτη   Μαρία,   Καναβάκη   Μαρία,  Καπετανάκης  Μηνάς, 
Καραντινός Γεώργιος,   Κασαπάκης  Μιχαήλ,  Κασωτάκη  Μαρία, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, 
Κόκκορη - Παπαδάκη  Ελένη, Κουμπενάκης  Αντώνιος, Κουράκης Ιωάννης, Κυπραίος Ανδρέας, 
Λυγεράκης  Ιωάννης,  Λυγερός  Ηλίας,  Μακαρόνας  Γρηγόριος,   Μαμουλάκης   Χαράλαμπος, 
Μανδαλάκης   Γεώργιος,   Μερονιανάκης   Μαρίνος,   Ξυλούρη  -  Ξημέρη  Μαρία,  Ξυλούρης 
Ιωάννης,  Πασπάτης  Γρηγόριος,  Παττακός Μαρίνος,  Πλερωνάκη Μυρωνία, Πλεύρη Αριστέα, 
Ρασούλης  Ιωάννης,  Σαλούστρος  Εμμανουήλ,  Σισαμάκης  Ευάγγελος,  Σπανάκη  -  Κοχιαδάκη 
Αθηνά,  Συντυχάκης  Εμμανουήλ,   Τσαγκαράκης  Γεώργιος,   Τσαμπουράκης  Νικόλαος, 
Τσαπάκης Ιωάννης,  Φακουρέλης Νικόλαος,  Χαιρέτης  Εμμανουήλ,   Ψαρράς Ιωάννης.
Οι απόντες  κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.  30.009/11-3-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου 
και  είναι  οι  κ.κ.   Κόκκορη -Παπαδάκη Ελένη,  Κουμπενάκης Αντώνιος,  Παττακός Μαρίνος, 
Πλερωνάκη Μυρωνία και  Συντυχάκης Εμμανουήλ.  
Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του Δήμου 
Κεφάκης Εμμανουήλ και Σμυρνάκη Αγγελική .
Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.
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Θ Ε Μ Α:  17  ο    Ημερήσιας Διάταξης   
      Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. Πρωτ.29.296/10-3-2015  εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού)  του Δήμου  που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Εργατο-τεχνιτών με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου  ορισμένου 
χρόνου  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών  για  κάλυψη εποχιακών  αναγκών  των  Υπηρεσιών  του 
Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.  

Σας γνωρίζουμε 

            Α) Λόγω της θερινής περιόδου προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σύμφωνα με  
όλες τις εκτιμήσεις,  η κίνηση τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου,  τα αξιοθέατα της, τον 
αερολιμένα και τα Τοπικά Διαμερίσματα και για το λόγο αυτό η αποκομιδή των απορριμμάτων 
και ο καθαρισμός των δρόμων θα πρέπει να γίνεται σε πολύ συχνότερη βάση για τον ευπρεπισμό 
και την καλαισθησία  της πόλης .  
           Για τους παραπάνω λόγους το υπάρχον τακτικό προσωπικό  δεν επαρκεί για την κάλυψη  
των αναγκών της Καθαριότητας της πόλης μας ,και με δεδομένο ότι το διάστημα εκείνο δεν 
προβλέπεται να υπηρετεί άλλο εποχιακό προσωπικό λόγω της καθυστέρησης της έγκρισης για 
την  πρόσληψη  προσωπικού  οκτάμηνης  απασχόλησης,  κρίνεται   απαραίτητη  η  πρόσληψη 
ενενήντα (90)  Εργατών  Καθαριότητας  

Β)  Το υπάρχον τακτικό  προσωπικό  του  Τμήματος  Πρασίνου ,  δεν  επαρκεί  για  την 
κάλυψη  των  αυξημένων  εποχιακών  αναγκών  του  κλαδέματος   δένδρων,  και  θάμνων,  της 
φυτοπροστασίας, βοτανισμού , φρεζαρίσματος και φύτευσης διαφόρων φυτών.
Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους είναι επιτακτική ή ανάγκη πρόσληψης σαράντα (40) 
Εργατοτεχνιτών.
        Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, εξαιρείται από την 
υποχρέωση  έγκρισης  της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει,  η  πρόσληψη  προσωπικού  για  την 
αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή  εποχικών   ή  πρόσκαιρων  αναγκών  με  σύμβαση  εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών    

Κατά  το  άρθρο  206  του  Ν.   3584/07  ,  επιτρέπεται   η  πρόσληψη  προσωπικού  για 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ,της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών .

Για το κατεπείγον και του έκτακτου των αναγκών , το απαιτούμενο προσωπικό και τον 
χρόνο απασχόλησης αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο , μετά από εισήγηση του Δημάρχου .

Στον  Κ.Α.  20-6041.001  του   Οικονομικού  Προϋπολογισμού  έτους  2015  υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση  500.000 ΕΥΡΩ για την αμοιβή εκτάκτων Εργατών Καθαριότητας οι 
οποίοι θα απασχοληθούν κατά την διάρκεια του έτους 2015.

Η  πίστωση  αυτή   προκύπτει  από  έσοδα  ανταποδοτικών  τελών  για  την  Υπηρεσία 
Καθαριότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος του ν. 25/1973 και 
του ν. 429/78. 

Στον  Κ.Α.  35-6041.001  του  οικονομικού  Προϋπολογισμού  έτους  2015  υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση εκατόν ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ  (180.000)   για την αμοιβή εκτάκτων 
οι οποίοι θα απασχοληθούν , στο Πράσινο, κατά την διάρκεια του έτους  2015.
        Ύστερα από τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόσληψη ενενήντα (90) ΥΕ 
Εργατών  Καθαριότητας  και  σαράντα  (40)  Εργατοτεχνιτών  (ΥΕ  Εργάτες  Πρασίνου  και  ΔΕ 
Δενδροκηπουρούς) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
μηνών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206  του ν. 3584/2007».
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Η εισήγηση της Υπηρεσίας έγινε ομόφωνα  δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου και ο κ. 
Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης  

ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας,  τις διατάξεις  της παρ. 22 του άρθρου 
12 του Ν. 4071/2012, τις διατάξεις του  άρθρου 206 του Ν.  3584/07, τις διατάξεις του άρθρου 
65 του Ν. 3852/2010 και τις   αυξημένες εποχικές ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του 
τμήματος πρασίνου του Δήμου την περίοδο της θερινής περιόδου.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  πρόσληψη  εκατό  τριάντα  (130)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο  (2) μηνών, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λόγω 
της  θερινής  περιόδου,  ως εξής:
α) ενενήντα (90) ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας  και
β) σαράντα (40)  Εργατοτεχνιτών ( ΥΕ Εργάτες Πρασίνου και ΔΕ Δενδροκηπουρούς).

Η πρόσληψη του παραπάνω  προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν. 3584/2007.

Για  την  κάλυψη  της  αμοιβής  του  προσωπικού  ΥΕ Εργατών  Καθαριότητας,  υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση πεντακοσίων  χιλιάδων (500.000,00 €) στον προϋπολογισμό του Δήμου 
έτους 2015  με  Κ.Α. 20-6041.001.

Για την κάλυψη της αμοιβής του προσωπικού Εργατοτεχνιτών  ΥΕ Εργατών Πρασίνου 
και  ΔΕ  Δενδροκηπουρούς,  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  εκατόν  ογδόντα  χιλιάδων  ευρώ 
(180.000), στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 με Κ.Α. 35-6041.001.

 
         

                                                              Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)    
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία
                                                              Ηράκλειο      17 / 03 /2015
                                                              Ο Γραμματέας
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