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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/5-10-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 248/2017 
Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού 

προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια τον 
μήνα σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 

του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 5 Οκτωβρίου 
2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16151/29-9-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Κορώσης Σπυρίδων . Σταμούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων Βαρελάς Κλεάνθης 
Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης --------- 
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo Δημοτικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί ως 1ο θέμα το 11ο 
θέμα της ημερησίας διατάξεως. 

Στο μέσον της υπ’ αριθ. 247/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης και Παπαλευθέρης  Ελευθέριος. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το  1ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Σ/λίου την από 22 Σεπτεμβρίου 2017 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου μας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου με  θέμα: 
«Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) 
ημερομίσθια τον μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κ παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν.4071/2012», η οποία έχει ως εξής 
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 οι Δήμοι μπορούν να 
απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 
άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς 
τους.  

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε 
με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία 
αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις 
διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό 
προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 
άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς 
τους (σχετική η υπ’ αριθμ.  εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012 εγκύκλιος του 
υπουργείου Εσωτερικών)  

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) 
ατόμων σε Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και 
μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπόλοιπους Δήμους.  

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 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 Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.4966/εγκ.6/8-2-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών , οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα 
https:// aftodioikisi.ypes.gr, κάθε φορά που προβαίνουν σε τέτοιου είδους 
πρόσληψη, συμπληρωμένο τον ειδικό πίνακα που έχει καταρτίσει το εν λόγω 
Υπουργείο  

Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα 
οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης. 

Για την πρόσληψη του προσωπικού απαιτείται η σχετική απόφαση 
Δημάρχου , η οποία θα εκδίδεται κάθε μήνα , ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες 
και αυτό επειδή , η πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού αποσκοπεί στην 
κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών , οι οποίες δεν δύναται να 
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προγραμματιστούν , η απόφαση πρόσληψης δεν είναι σκόπιμο να αφορά σε 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό του ενός μηνός . Στο τέλος του μήνα 
πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση για τον αριθμό των ημερομισθίων (μέχρι πέντε) και 
την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας  

Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για τον Δήμο μας , γιατί 
επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας . 

Συγκεκριμένα στο Δήμο μας , υπάρχουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες , 
που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό οι οποίες 
συνδέονται με τον καθαρισμό και διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων όπου θα 
πραγματοποιηθούν: α) διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο του 
εορτασμού των Χριστουγέννων και του Νέου έτους , β) των χώρων που θα 
στηθούν οι πάγκοι των μικροπωλητών σε πανηγύρεις των τοπικών εορτών των 
Μεγάρων και τις Νέας Περάμου (πριν και μετά την πανήγυρη) όπου υπάρχει 
μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, γ) πάσης φύσεως αθλητικές εκδηλώσεις και 
πανελλήνιοι αθλητικοί αγώνες που πραγματοποιούνται στα Στάδια του Δήμου μας , 
αλλά και σε δρόμους (π.χ. Στ’ αχνάρια του Παυσανία, αγώνας δρόμου Λιμάνι 
Μεγάρων-Λιμάνι Νέας Περάμου κλπ), δ) των χώρων που πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του Δήμου , καθώς και 
διαφόρων Φορέων και Συλλόγων οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του 
Δήμου και τέλος, έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες για επισκευή/διόρθωση 
ζημιών και καθαρισμοί ρεμάτων, παραλιών , κοινοχρήστων χώρων  που 
προκύπτουν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χαλαζόπτωση, καταιγίδες, δυνατός 
αέρας κλπ) . 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 

20.6041.0001 όπου υπάρχει συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 177.000,00 
20.6054.0001 όπου υπάρχει συνολική εγγεγραμμένη πίστωση   60.400,00  
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται 

απαραίτητη για τον Δήμο μας , εφόσον επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση 
επειγόντων ζητημάτων  

Εισηγούμαστε 
1. Την έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) 

ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 

2. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι 
μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα  

3. Αρμόδιο Όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που 
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες  και την πρόσληψη θα είναι ο 
Δήμαρχος». 
 

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της κας. 
Προέδρου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε τις Δ/ξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07, τις Δ/ξεις της παρ.2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και την υπ’ αριθμ.  εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012 
εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών  και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/10. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

 Α) Εγκρίνει την  πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε 
(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 

Β) Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν , θα 
είναι μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα  

Γ) Αρμόδιο Όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των 
ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες  και την 
πρόσληψη θα είναι ο κ. Δήμαρχος 

Δ)  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 
2017 και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 

20.6041.0001 όπου υπάρχει συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 177.000,00 
20.6054.0001 όπου υπάρχει συνολική εγγεγραμμένη πίστωση   60.400,00  
 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος μειοψηφεί. 
 
 Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  248/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
  
  Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Ο Πρόεδρος της  Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


