ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό 2/14 Φεβρουαρίου 2018
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 42/2018
Προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου χρόνου με κάλυψη
δαπάνης
από
Κεντρικούς
Αυτοτελείς
Πόρους
και
συμβάσεων μίσθωσης έργου για
το έτος 2018.
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 14ην του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης, μετά από την υπ’ αριθ. 1037/88/09-02-2018 γραπτή πρόσκληση
του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο
Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε
νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27»
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «17» μέλη,
ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
1.ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
4. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
(Αντιδήμαρχος)
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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8. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
15. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
16. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
9. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Αναστασίας
(Γκόλας Θεόφιλος), Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Ασπροχωρίου (Κάλλος
Κωνσταντίνος), Αχλαδέας (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Βουλιάστης (Γαλανός
Δημήτριος), Γεωργάνων (Νίκας Οδυσσεύς), Δραμεσιών (Σουμάλας
Χριστόφορος), Επισκοπικού (Τασιούλας Θωμάς), Κοπάνης
(Δρόσος
Ιωάννης), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης),
Κωστάνιανης (Κανδρέλης
Δημήτριος), Λίππας (Μπέτσης Δημήτριος), Μαντείου (Ντάρας Θεόδωρος),
Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Μελιγγών (Κωστούλας Σταύρος) ,
Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών (Φαρμάκης Πέτρος),
Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής),
Ρωμανού (Αρζαμάνογλου
Νικόλαος), Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος)
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αγίας Τριάδας (Ζώης Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Αγίου
Νικολαου (Τζαλαβρά Mαρίνα), Αλεποχωρίου – Μπότσαρη (Παργανάς
Ευάγγελος), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ), Αρτοπούλας (Παπαδοπούλου
Αρετή), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας), Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος),
Βαρλαάμ(Ρίζος
Βασίλειος),
Δερβιζάνων
(Λαμπράκης
Αθανάσιος),
Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Δωδώνης (Μήτσης Χριστόδουλος)
Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος), Θεριακησίου
(Λώλος Νικόλαος), Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας (Γκότοβος
Γεώργιος),
Κουκλεσίου (Κίτσος Γεώργιος), Κρυφοβού (Σκλιβανίτης
Γεώργιος),
Μπεστιάς (Κολιάκης Χαράλαμπος),
Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πεντολάκκου (Τόλης Χρήστος), Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών
(Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων (Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου
(Ράιδος Ιωάννης), Ραβενίων ( Δήμος Ηλίας),
Σενίκου ( Βασιλείου
Νικόλαος), Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης
Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης
(Χρήστου Θωμάς), Σμυρτιάς
(Παπαϊωάννου Χριστόφορος), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας), Ψήνας ( Γιώτης
Βασίλειος)
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ κ. ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
κατά την εκφώνηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης από τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου .
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο, να
εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018, εκδόθηκε η
3449/05-02-2018
εγκύκλιος
του
Υπουργείο
Εσωτερικών
περί
Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους
ΟΤΑ α και β Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους .
Στα πλαίσια του περσινού προγραμματισμού , έτους 2017 , είχαμε υποβάλλει
αίτημα για έγκριση πρόσληψης 5 ατόμων έκτακτο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. 8
μηνών, ενώ λάβαμε έγκριση μόνο για 2 άτομο και προχωρήσαμε στην
πρόσληψή τους
Τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, εξακολουθούν να
απαιτούν την πρόσληψη ατόμων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση οκτώ
μηνών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διότι είναι προφανές, έως
σκανδαλιστικό, ότι τα δύο (2) μόνο άτομα μόνιμου προσωπικού του κλάδου
Χειριστών Μηχανικών Έργων που υπηρετούν στο Δήμο και καλούνται να
καλύψουν και τις 4 δημοτικές ενότητες , αδυνατούν να αντεπεξέλθουν, και ότι
η κάλυψη με 1 μόνο άτομο ΙΔΟΧ που εγκρίθηκε και προσλήφθηκε , μόνο
μερικώς ανακουφίζει αυτήν την κατάσταση .
Προκειμένου να καλυφτούν οι απαιτήσεις των εποχικών και έκτακτων
αναγκών ειδικότερα της Τεχνικής υπηρεσίας, ήτοι συντήρηση και καθαρισμό
των πολλών αγροτικών δρόμων, στα 56 δημοτικά μας διαμερίσματά μας,
συντήρηση και καθαρισμό ορεινών δρόμων οι οποίοι λειτουργούν και για την
πυρασφάλεια, και δασικών δρόμων για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα
βουνά των δημοτικών διαμερισμάτων, επιβάλλεται να προσλάβει τεσσάρων
(4) άτομα εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών και κάλυψη δαπάνης από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ελλείψει επαρκούς μόνιμου προσωπικού
για την αντιμετώπιση αναγκών που απαιτούν την επέμβαση της Τεχνικής ,
όπως τονίσαμε και παραπάνω , στο μεγάλης έκτασης Δήμο μας και στα 56
Δημοτικά Διαμερίσματα,. Ο στόλος υπάρχει, 4 μηχανήματα JCB, 1 γκρέιτερ, 3
φορτηγά και 1 πολυμηχάνημα UNIMOC, και πρέπει να αξιοποιηθεί με την
πρόσληψη, προκειμένου λοιπόν να μην βρεθεί ο Δήμος μας εκτεθειμένος ως
προς την αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχιακών αναγκών.
Και υπενθυμίζουμε ότι , με τον περιορισμό προσλήψεων δεν μας έχει
επιτραπεί να αναπληρώσουμε αυτήν την βασικότατη έλλειψη μόνιμου
προσωπικού του κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Έργων. Μόνο προσωρινά
λοιπόν μπορεί να ανακουφιστεί αυτή η αναγκαιότητα, (δηλαδή
αντιμετωπίζοντας τα πληθώρα των θεμάτων που προκύπτουν και απαιτούν
την άμεση και επιπρόσθετη ανταπόκρισή μας), με προσλήψεις εποχικού
έκτακτου προσωπικού.
Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις κάτωθι
ειδικότητες που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των εποχικών αναγκών
ως εξής :
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

ΔΕ

1
1

ΔΕ
ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για χειρισμό μηχανήματος grader
28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για χειρισμό μηχανήματος JCB
ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων φορτηγών

1

ΥΕ

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

Για την κάλυψη μισθοδοσίας του ανωτέρου προσωπικού έχει προβλεφθεί
στον Προϋπολογισμό του 2018 οι κάτωθι πιστώσεις:
Στον ΚΑ 30-6041 πίστωση ύψους 48.000,00 ευρώ για την κάλυψη αμοιβών
και στον ΚΑ 30-6054 πίστωση ύψους 16.000,00 ευρώ για την κάλυψη των
εργοδοτικών εισφορών τους.
Επίσης:
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018, εκδόθηκε η
αριθ.πρωτ 3449/05-02-2018 εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών περί
Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους
ΟΤΑ α και β Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
Η σύνταξη Κτηματολογίου επίκειται στους Περιφερειακούς Δήμους
Ιωαννίνων, φυσικά και στον Δήμο μας.
Για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες κτηματογράφησης του Δήμου μας
απαιτούνται 2 βασικές ειδικότητες : Τοπογράφος Μηχανικός και Δικηγόρος.
Η Τεχνική Υπηρεσία στερείται προσωπικού ειδικότητας ΤοπογράφουΜηχανικού ΠΕ. Η θέση αυτή ωστόσο ακόμη κι αν ήταν καλυμμένη δεν θα
ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει με τις επιπρόσθετες και έκτακτες υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την σύνταξη του Κτηματολογίου στο Δήμο.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του δικηγόρου. Είναι ειδικότητα που δεν
έχει προβλεφθεί στον ΟΕΥ του Δήμου. Η έκτακτη και εξαιρετικά σημαντική
υποχρέωση κτηματογράφησης του Δήμου η οποία όμως επίκειται ,
υποδεικνύει και την αναγκαιότητα αυτής της ειδικότητας.
Σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΚ , όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει
αθροιστικά να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μετά την 1 Η Ιανουαρίου
2019. Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί
στην εν λόγω απαίτηση, υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης ενός Πολιτικού
Μηχανικού με αντίστοιχη κατάρτιση στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, έτσι
ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
αναβαθμιστούν ενεργειακά τα κυριότερα δημόσια κτίρια του Δήμου μας
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση
μίσθωσης έργου τις κάτωθι ειδικότητες για την εκτέλεση των κάτωθι έργων
αντίστοιχα:
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός Άτομα: 1 (ένα)
Έργο : «Σύνταξη Κτηματολογίου , τοπογραφικών και κτηματολογικών
διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το
Εθνικό Κτηματολόγιο, διαγραμμάτων χωρικών μεταβολών για
διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων, κτηματολογικοί πίνακες, διεκπεραίωση
αιτήσεων δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτων, γεωμετρικών στοιχείων
αυτών,
επεξεργασία
και
διεκπεραίωση
ορθών
εγγραφών
κτηματογράφησης του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο»
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ΠΕ Δικηγόρος Άτομα: 1 (ένα)
Έργο : «Σύνταξη του Κτηματολογίου, αποτύπωση και καταγραφή των
εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχει ο Δήμος μας, έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και στα
Κτηματολογικά Γραφεία, διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση
συμβολαίων που αφορούν ακίνητα, σύνταξη εμπράγματων αγωγών,
δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων και παράσταση σε ενστάσεις
Κτηματολογίου κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης, αγωγές
Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση πρώτων και μεταγενέστερων
κτηματολογικών εγγραφών), υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων
διόρθωσης ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου»
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Άτομα: 1 (ένα)
Έργο : «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση των δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Δωδώνης με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Η κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα στους : ΚΑ 306117.002 του οποίου την πίστωση συνολικού ύψους 12.000,00 ευρώ
καλύπτει την δαπάνη των αποδοχών του Τοπογράφου Μηχανικού, στον ΚΑ
30-6112 ύψους 12.000,00 για την δαπάνη του Πολιτικού Μηχανικού και στον
ΚΑ 00-6117.006 του οποίου η συνολική πίστωση ύψους 12.000,00 ευρώ
καλύπτει την δαπάνη Δικηγόρου .
Για την ολοκληρωμένη υποβολή του αιτήματός μας στο Υπουργείο, θα
καταρτισθεί Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 2 της
συνεδρίασης της 14-02-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γεώργιος,
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 καθώς και
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως επίσης το υπ΄
αριθμόν 18649/06-02-2018
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με το οποίο μας εστάλη το υπ΄ αριθμόν 3449/0502-2018
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις
εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Δωδώνης έτους
2018 σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, όπως
επίσης και τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) 1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό για το έτος 2018, προσλήψεως εποχικού
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
οκτώ (8) μηνών, και κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων, ελλείψει επαρκούς μόνιμου
προσωπικού για την αντιμετώπιση των εποχικών και έκτακτων αναγκών
ειδικότερα της Τεχνικής υπηρεσίας, ήτοι συντήρηση και καθαρισμό των
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πολλών αγροτικών δρόμων, στα 56 δημοτικά μας διαμερίσματά μας,
συντήρηση και καθαρισμό ορεινών δρόμων οι οποίοι λειτουργούν και για την
πυρασφάλεια και δασικών δρόμων για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα
βουνά των δημοτικών διαμερισμάτων, δεδομένου ότι υπάρχει ο απαραίτητος
στόλος μηχανημάτων (4 μηχανήματα JCB, 1 γκρέιτερ, 3 φορτηγά και 1 πολύμηχάνημα UNIMOC) και πρέπει να αξιοποιηθεί με τις παραπάνω προσλήψεις,
προκειμένου να μην βρεθεί ο Δήμος μας εκτεθειμένος ως προς την
αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχιακών αναγκών και σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕ
Για χειρισμό μηχανήματος grader
28 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕ
Για χειρισμό μηχανήματος JCB
ΔΕ
ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων φορτηγών
1
1
ΥΕ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
2. Οι λόγοι πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού είναι οι εξής: Ο
Δήμος μας, στερείται μόνιμου προσωπικού προκειμένου να καλύψει τις
απαιτήσεις των εποχικών και έκτακτων αναγκών ειδικότερα της Τεχνικής
υπηρεσίας του και τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,
εξακολουθούν να απαιτούν την πρόσληψη ατόμων έκτακτου προσωπικού με
σύμβαση οκτώ μηνών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διότι είναι
προφανές, έως σκανδαλιστικό, ότι τα δύο (2) μόνο άτομα μόνιμου
προσωπικού του κλάδου Χειριστών Μηχανικών Έργων που υπηρετούν στο
Δήμο και καλούνται να καλύψουν και τις 4 δημοτικές ενότητες , αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν, και ότι η κάλυψη με 1 μόνο άτομο ΙΔΟΧ που εγκρίθηκε και
προσλήφθηκε , μόνο μερικώς ανακουφίζει αυτήν την κατάσταση .
3. Η κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα στους : ΚΑ 30-6041
του οποίου την πίστωση συνολικού ύψους 48.000,00 ευρώ καλύπτει την
δαπάνη των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού και στον ΚΑ 30-6054 του
οποίου η συνολική πίστωση ύψους 16.000,00 ευρώ καλύπτει την δαπάνη των
εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού .
Για την ολοκληρωμένη υποβολή του αιτήματός μας στο Υπουργείο, θα
καταρτισθεί Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Β) 1. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεως
μίσθωσης έργου για το έτος 2018 , για τις παρακάτω ειδικότητες και τα
αντίστοιχα έργα, ως εξής:
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός Άτομα: 1 (ένα)
Έργο : «Σύνταξη Κτηματολογίου , τοπογραφικών και κτηματολογικών
διαγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό
Κτηματολόγιο, διαγραμμάτων χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων
γεωτεμαχίων, κτηματολογικοί πίνακες, διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση
ιδιοκτησίας ακινήτων, γεωμετρικών στοιχείων αυτών, επεξεργασία και
διεκπεραίωση ορθών εγγραφών κτηματογράφησης του Δήμου στο Εθνικό
Κτηματολόγιο»
ΠΕ Δικηγόρος Άτομα: 1 (ένα)
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Έργο : «Σύνταξη του Κτηματολογίου, αποτύπωση και καταγραφή των
εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχει ο
Δήμος μας, έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και στα Κτηματολογικά
Γραφεία, διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβολαίων που αφορούν
ακίνητα, σύνταξη εμπράγματων αγωγών, δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων
και παράσταση σε ενστάσεις Κτηματολογίου κατά το στάδιο της
Κτηματογράφησης, αγωγές Κτηματολογικού Δικαίου (διόρθωση πρώτων και
μεταγενέστερων κτηματολογικών εγγραφών), υποβολή και παρακολούθηση
αιτήσεων διόρθωσης ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού
Γραφείου»
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Άτομα: 1 (ένα)
Έργο : «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση των δημοτικών κτιρίων
του Δήμου Δωδώνης με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου»
2. Οι λόγοι πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού είναι οι εξής: Η
σύνταξη Κτηματολογίου επίκειται στους Περιφερειακούς Δήμους Ιωαννίνων,
φυσικά και στον Δήμο μας.
Για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες κτηματογράφησης του Δήμου μας
απαιτούνται 2 βασικές ειδικότητες : Τοπογράφος Μηχανικός και Δικηγόρος.
Η Τεχνική Υπηρεσία στερείται προσωπικού ειδικότητας ΤοπογράφουΜηχανικού ΠΕ. Η θέση αυτή ωστόσο ακόμη κι αν ήταν καλυμμένη δεν θα
ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει με τις επιπρόσθετες και έκτακτες υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την σύνταξη του Κτηματολογίου στο Δήμο.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του δικηγόρου. Είναι ειδικότητα που δεν
έχει προβλεφθεί στον ΟΕΥ του Δήμου. Η έκτακτη και εξαιρετικά σημαντική
υποχρέωση κτηματογράφησης του Δήμου η οποία όμως επίκειται.
υποδεικνύει και την αναγκαιότητα αυτής της ειδικότητας.
Σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΚ , όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει
αθροιστικά να είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μετά την 1 Η Ιανουαρίου
2019. Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί
στην εν λόγω απαίτηση, υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης ενός Πολιτικού
Μηχανικού με αντίστοιχη κατάρτιση στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, έτσι
ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστούν
ενεργειακά τα κυριότερα δημόσια κτίρια του Δήμου μας
3. Η κάλυψη της μισθοδοσίας των ανωτέρω έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα στους : ΚΑ 306117.002 του οποίου την πίστωση συνολικού ύψους 12.000,00 ευρώ
καλύπτει την δαπάνη των αποδοχών του Τοπογράφου Μηχανικού, στον ΚΑ
30-6112 ύψους 12.000,00 για την δαπάνη του Πολιτικού Μηχανικού και στον
ΚΑ 00-6117.006 του οποίου η συνολική πίστωση ύψους 12.000,00 ευρώ
καλύπτει την δαπάνη Δικηγόρου .
Για την ολοκληρωμένη υποβολή του αιτήματός μας στο Υπουργείο, θα
καταρτισθεί Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό
42/2018
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
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