
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                                Πράξη 13η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Λήψη απόφασης 

πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8/13-1-2020 εισήγηση του Δημάρχου :  
 

              « Ο Δήμαρχος Ιθάκης ως υπεύθυνος Ύδρευσης & Καθαριότητας, έχοντας υπόψη : 
 

1. Την παρ. 3 άρθρο 205 ν. 3584/07, 

2.  Το άρθρο 21 παρ.2 του ν. 2190/94, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 232 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(ν.3584/2007) 

4. Τους  Κ.Α.  20.6041.02 και 20.6054.02 προϋπολογισμού έτους 2020 με εγγεγραμμένες τις 

απαιτούμενες πιστώσεις, 

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

6. Την υπηρεσιακή ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, 

7. Το γεγονός ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του κόστους μισθοδοσίας καλύπτεται εξ 

ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντίστοιχων τελών, 

8. Λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός των αυξημένων υποχρεώσεων της υπηρεσίας 

καθαριότητας, ειδικά κατά την περίοδο από το μήνα Απρίλιο μέχρι και το μήνα Οκτώβριο 

λόγω της τουριστικής κίνησης, οι οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο 

προσωπικό του Δήμου, είναι επιτακτική ανάγκη, για λόγους δημόσιας υγείας, η πρόσληψη 

έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

ΑΔΑ: ΩΧ82ΩΕΟ-ΥΛΤ



 

 

 
 

                                                           ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
             Την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου για διάστημα οκτώ (8) μηνών, ως κατωτέρω : 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Εργάτες 2 8  Μήνες 

2 Οδηγοί 1 8  Μήνες 

              

        και για τους παρακάτω λόγους : 
 

Ο Δήμος Ιθάκης εκτός από τον δικό του χώρο ευθύνης, επωμίζεται και των ευθυνών των χώρων 
λιμένων Βαθέως, Π.Αετού, Φρικών και Κιονίου, με αποτέλεσμα το υπάρχον προσωπικό να μην καλύπτει 
τις ανάγκες της υπηρεσίας, από μήνα Απρίλιο έως και Οκτώβριο, λόγω φόρτου εργασίας κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.  

Παράλληλα στην υπηρεσία καθαριότητας εκτός από την αποκομιδή έχουμε και την μεταφορά των 
απορριμμάτων στην Κεφαλονιά με αποτέλεσμα καθημερινά δύο (2) οδηγοί να είναι απασχολημένοι για 
αυτό το σκοπό. 

Ζητάμε λοιπόν έναν οδηγό και δύο εργάτες για την κάλυψη των αναγκών κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

  α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)   
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 

ειδικότητας, δηλαδή: 
 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

  β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
 
         Για τις θέσεις εργατών, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) » 

 

   Ο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ) δήλωσε ότι η 

παράταξη που εκπροσωπεί, ζητά να καταργηθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας και έχει 

ως πάγια θέση να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εφόσον καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς 

ανάγκες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  

                                                                    

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά 
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
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         Την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου για διάστημα οκτώ (8) μηνών.  

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Εργάτες 2 8  Μήνες 

2 Οδηγοί 1 8  Μήνες 

              

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

  α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή  
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 

ειδικότητας, δηλαδή: 
 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
 
Για τις θέσεις εργατών, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 

 
Στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Ιθάκης είναι ήδη εγγεγραμμένες οι εξής πιστώσεις : 
 
1. ΚΑΕ 20.6041.02 < Αποζημίωση πρόσληψης  8μηνης σύμβασης [1 οδηγό & 2 εργάτες]  έτους 2020 

> (ανταποδοτικά καθαριότητας) πίστωση 26.704,00€. 
 
2. KAE 20.6054.02 < εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ [ΑΠΔ] συμβασιούχων 

πρόσληψης 2020 8μηνης σύμβασης> (ανταποδοτικά καθαριότητας) πίστωση 6.296,00€. 
   
 Η παρούσα απόφαση μαζί με τους πίνακες και τα δικαιολογητικά θα διαβιβαστεί στο Α.Σ.Ε.Π.  
 
  Οι κ.κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, 

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ) ψήφισαν θετικά, με τις παρατηρήσεις 
που καταγράφονται ανωτέρω. 

   
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΧ82ΩΕΟ-ΥΛΤ
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