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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  159  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/28.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 28/7/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:30 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.8443 /22.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δεκαεννέα (19) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  3. Καραβασίλης Εµµανουήλ 3. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  4. Χριστοφής Μιχαήλ 4. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Κολοβού Κων/να 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  6. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 6. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  7. Παπαγιάννης Ιωάννης 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Αξιώτης Χρήστος 8. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  9. Βεχλίδη Μαρία  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
13. Καµπάκας Αντώνης  
14. Λυκούδης Αλεβίζος  
15. Βοσκόπουλος Χρήστος  
16. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
17. Μαζαράκη Έλλη  
18. Αλεξοπούλου Μαρία  
19  
20.   
21.   



22  
23.   
24.   
25.   
26.   
    
  Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη ενός (1) νυχτοφύλακα µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου δύο (2) µηνών , για τις έκτακτες κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών      η   οποία έχει ως εξής:    
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                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ενός (1) νυχτοφύλακα κλάδου ∆Ε µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου δύο (2) µηνών για τις έκτακτες κατεπείγουσες εποχιακές 
ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  

1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα 
σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 
Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο 
διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των 
προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες 
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της 
παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, 



εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συµπληρώθηκε και ισχύει. 

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών 
διατάξεων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εµφανίζονται σε 
περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω 
κυήσεως, τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το χρονικό 
διάστηµα διάρκειας του κωλύµατος. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. 

 

Στο ∆ήµο µας υπάρχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού λόγω αποχωρήσεων 
εργαζοµένων για διαφόρους λόγους. Ειδικά υπάρχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού 
ειδικότητας φυλάκων – νυχτοφυλάκων  ειδικά κατά τους θερινούς µήνες που οι 
υφιστάµενοι εργαζόµενοι κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, απαιτείται  η πρόσληψη (1) νυχτοφύλακα, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας (2) δύο µηνών για τις έκτακτες 
κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής. 

  

Η δαπάνη των  αποδοχών ενός (1) νυχτοφύλακα κλάδου ∆Ε, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για τις έκτακτες κατεπείγουσες εποχιακές 
ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Καισαριανής έτους 2016  στον ΚΑ 45.6041.0001  µε το ποσό των 2.000 € 
για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 45.6054.0001 µε το ποσό 600 € για εργοδοτικές 
εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες και εγγεγραµµένες 
στον Προϋπολογισµό 2016. 
 

 

 

Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφιση της σχετικής απόφασης και 
την έγκριση της πίστωσης: 
 

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ∆ΙΟΙΚΗΤ.& ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
      ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
 

 
 
       
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κου Πολυχρονάκη 
Συµεών  λόγω των έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/07 , την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 
2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , την εξασφαλισµένη πίστωση στον 
προϋπολογισµό του έτους 2016 του ∆ήµου  Καισαριανής 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) νυχτοφυλάκων, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για τις έκτακτες κατεπείγουσες 
εποχιακές ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής, και 
συγκεκριµένα: 
 
α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
1 Νυχτοφύλακας ∆Ε 2 ∆ύο -2- µήνες 
 
Η δαπάνη πρόσληψης δύο (2) νυχτοφυλάκων, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου διάρκειας (2) δύο µηνών για τις έκτακτες κατεπείγουσες 
εποχιακές ανάγκες του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καισαριανής έτους 2016 στον Κ. Α 45.6041.0001 
µε το ποσό των 4.000 € για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 45.6054.0001 µε 
το ποσό των 1.200 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω 
πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισµού 
έτους 2016. 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 5) Χριστοφής Μιχαήλ   6)  Κολοβού Κων/να 7) 
Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   8) Παπαγιάννης Ιωσήφ 9) Αξιώτης Χρήστος 10) Βεχλίδη 
Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)  
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 14)Καµπάκας Αντώνιος  15) Λυκούδης Αλεβίζος 
16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 18) Μαζαράκη 
Έλλη 19) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    29/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

     
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


