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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 27/2/2015 με
αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ Φ ΑΣΗ ΜΕ Α ΡΙΘ ΜΟ 74
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Συνεδρίασε σήμερα 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ΄
αριθ. Πρωτ. 3960/20-2-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
Παρόντες 20
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΗ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ
Απόντες 7
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ,
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Χρυσαφίδη, χρέη γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ.
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
ΘΕΜΑ: 5ο: '' Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών του παιδικού σταθμού στο
Βήσσα για χρονικό διάστημα δύο μηνών ''
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ: Δ. Κοσμάς, Ε.
Αρμακόλας και Δ. Σαγκινέτος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Βρούτσης
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την προφορική εισήγηση της προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος:
α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3963/20–2- 2015 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης το οποίο έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών για τη λειτουργία του παιδικού
σταθμού στο Βήσσα, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, ''Κώδικας κατάστασης
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων'', 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,
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Στο Δήμο μας έχει προκύψει εποχική, περιοδική και επείγουσα ανάγκη για τη
λειτουργία της μονάδας του Παιδικού Σταθμού στον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας (περιοχή
Βήσσα).
Επειδή απρόσμενα προέκυψε πρόβλημα με το προσωπικό που απασχολούνταν έχει
δημιουργηθεί εποχική ανάγκη ανελαστικού χαρακτήρα για τη λειτουργία του παιδικού
σταθμού, την εξυπηρέτηση των νηπίων και των οικογενειών τους, οι οποίες ανάγκες
είναι αδύνατον να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου.
Καθίσταται σαφές ότι, δημιουργείται απαραίτητη και επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι:
1) μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού
2) μίας (1) ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμος και
3) μίας (1) ΥΕ Καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών
προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές εποχικές ανάγκες λειτουργίας του παιδικού
Σταθμού στο Βήσσα και ζητούμε την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων.
Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες για την έκδοση σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και την
αποστολή εκ μέρους του Δήμου μας, πλήρους αιτήματος στο Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τα περαιτέρω.
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών παρακαλείται όπως προβεί άμεσα στην έκδοση
βεβαίωσης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της μισθοδοσίας του
προσωπικού ΙΔΟΧ έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση σε αντιστοίχους ΚΑ του
προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4092/20-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης το οποίο έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ : Βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και
εποχιακών αναγκών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Βήσσα, για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών.
ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 3963/20-02-2015
Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης οικονομικού
έτους 2015 και στους παρακάτω Κ.Α. έχουν εγγραφεί οι εξής πιστώσεις, αναφορικά με
την πρόσληψη μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού, μίας (1) ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμος και μίας
(1) ΥΕ Καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και εποχιακών αναγκών της μονάδας
του Παιδικού Σταθμού στο Βήσσα, για χρονικό διάστημα (2) μηνών και συγκεκριμένα:
-Στον Κ.Α. 15.6041.005 έχει εγγραφεί πίστωση 6.500,00€
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
-Στον Κ.Α. 15.6054.005 έχει εγγραφεί πίστωση 1.000,00€
(Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού)»
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2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Δήμου
Σύρου – Ερμούπολης κ. Αλ. Αθανασίου ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος και απάντησε σε
ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3.- Την πρόταση της προέδρου όπως το σώμα εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και
εποχικών αναγκών για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Βήσσα, για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι: 1) μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού 2) μίας (1) ΔΕ Βοηθός
βρεφονηπιοκόμος και 3) μίας (1) ΥΕ Καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών. Οι σχετικές
πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στους Κ.Α 15.6041.005 και 15.6054.005 του
προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Ο.Ε. 2015, ως εισηγείται η Υπηρεσία.
4.- Τις διατάξεις του άρθρ. 206 του Ν. 3584/07,του Ν. 3463/2006,
65, 67,69, 94 του Ν. 3852/2010.

και των άρθρων

5. – Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και εποχικών αναγκών για τη λειτουργία του παιδικού
σταθμού στο Βήσσα, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι: 1) μίας (1) ΠΕ Νηπιαγωγού
2) μίας (1) ΔΕ Βοηθός βρεφονηπιοκόμος και 3) μίας (1) ΥΕ Καθαριότητας- βοηθητικών
εργασιών.
Β. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2015 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
-Στον Κ.Α. 15.6041.005 έχει εγγραφεί πίστωση 6.500,00€
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα).
-Στον Κ.Α. 15.6054.005 έχει εγγραφεί πίστωση 1.000,00€
(Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού)»
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης αυτής της
απόφασης.
Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί
να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ
ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

