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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 187/2016 

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου 
χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών και 
εποχιακών αναγκών του ∆ήµου µας.  

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 
  
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την από 2-9-2016 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου µε  θέµα: «Λήψη απόφασης για την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών , για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών», η οποία έχει ως εξής: 

 
         Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 
2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 
Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), 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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη 
προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις 
δηµοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του 
δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 
180). 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 παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 
2. Η πρόσληψη του προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 
        Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των 
διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε 
συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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 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 της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι 
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω 
διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
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        Κύριο χαρακτηριστικό του ∆ήµου Μεγαρέων , είναι η έντονη τουριστική  
κίνηση , κυρίως κατά τους θερινούς µήνες , που οφείλεται στις φηµισµένες 
παραλίες (Κινέττα , Βαρέα , Νέα Πέραµος , Λουτρόπυργος , Αλεποχώρι) και στα 
πολλά παραλιακά Καταστήµατα (ταβέρνες , µπαρ , «καφέ» κλπ) και σε συνδυασµό 
µε το γεγονός ότι, βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την πρωτεύουσα , αποτελεί το 
κατ’ εξοχήν τόπο , κοντινής - καθηµερινής σχεδόν -  απόδρασης των κατοίκων του 
λεκανοπεδίου . 
        Επίσης , τόσο στην ∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων , όσο και στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Νέας Περάµου , διοργανώνονται κυρίως το χρονικό διάστηµα από Απρίλιο 
έως και Νοέµβριο , πάρα πολλές εκδηλώσεις και αγώνες σε Εθνικό επίπεδο 
{Πανελλήνιο πρωτάθληµα «Τρίαθλου» , Πανελλήνιο Πρωτάθληµα jet ski , 
Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος “Στα Χνάρια του Παυσανία» κλπ } 
        Όλα τα προαναφερόµενα , είχαν σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν σε µέγιστο 
βαθµό οι ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , Πρασίνου & 
Εξωτερικών Συνεργείων , τόσο καθ’ όλην την προαναφερόµενη χρονική διάρκεια , 
αλλά , ιδιαίτερα στο τέλος του καλοκαιριού , όπου θα πρέπει να καθαριστούν , οι 
πολλών χιλιοµέτρων παραλίες του ∆ήµου µας και να αποκατασταθούν οι ζηµιές 
που προκλήθηκαν κατά την έντονη τουριστική περίοδο (σε παραλίες , παγκάκια , 
πλατείες , κοινόχρηστους χώρους κλπ)           
        Με το υπ’ αριθµ. 15263/2-9-2016 έγγραφό της , η ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων , µας 
ενηµέρωσε ότι , προκειµένου να αντιµετωπίσει τις παραπάνω έκτακτες και 
κατεπείγουσες εποχιακές αυξηµένες ανάγκες , απαιτείται η πρόσληψη δέκα 
(10) εργατών γενικών καθηκόντων.  
          Η δαπάνη για την αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 , στον οποίο , σύµφωνα µε την 15234/2-9-
2016 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 
ήτοι :  ΚΑΕ 20.6041.0001 συνολικό ποσό 184.930,00 Ευρώ , ΚΑΕ 20.6054.0001 
συνολικό ποσό 63.000,00 Ευρώ,  
    Ύστερα από τα ανωτέρω , εισηγούµαστε : 
     Την πρόσληψη δέκα  (10) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων , µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
διάρκειας δύο (2) µηνών , για την κάλυψη εκτάκτων , κατεπειγουσών και 
εποχικών αναγκών του ∆ήµου Μεγαρέων.   
      Η δαπάνη για την αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 , στον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις: 
ΚΑΕ 20.6041.0001 συνολικό ποσό 184.930,00 Ευρώ, ΚΑΕ 20.6054.0001 συνολικό 
ποσό 63.000,00 Ευρώ  
 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 
Προέδρου  , συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε τις ∆/ξεις: 
• το άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του 

άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 
της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 102τ.Α΄ /26-8-2015). 

• της παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 
• της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). 
• του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και 
• του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα  (10) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων , µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 
διάρκειας δύο (2) µηνών, για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών και εποχικών 
αναγκών του ∆ήµου Μεγαρέων  δέκα (10) συνολικά ατόµων. 

 
Β) Η δαπάνη για την αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι 
παρακάτω πιστώσεις:   
ΚΑΕ 20.6041.0001 συνολικού ποσού 184.930,00 €  και  
ΚΑΕ 20.6054.0001 συνολικού ποσού   63.000,00 €. 
  
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  187/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


