
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 105360

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ρήγα Φεραίου
Ταχ. Κωδικας: 38333
Τηλέφωνο: 2421020252
Fax: 2421020252
Email: kaph@otenet.gr

ΠΡΟΣ: 
τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόλου

ΘΕΜΑ: «Aνανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης».

                Με την  υπ’ αριθμ. 834/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΡΘΩ96-ΛΡΞ) Απόφασή του, το Δημοτικό

Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή της αριθμ. πρωτ. 110549/22-12-16 αίτησης χρηματοδότησης στο

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων

ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών

Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο». Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 658/16-02-

2017 (Α.Δ.Α.  ΩΛΝΒ7ΛΡ-ΣΥ1)  Απόφαση Ένταξης  της  Πράξης  «Κοινωνικό Παντοπωλείο  και

Κοινωνικό  Φαρμακείο  Δήμου  Βόλου»  με  κωδικό  ΟΠΣ  (MIS)  5003026,  εγκρίθηκε  από  την

Περιφέρεια  Θεσσαλίας  και  η  λειτουργία  του  Υποέργου  1  “Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου

Βόλου”. Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Υποέργου προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (01) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του

φυσικού  αντικειμένου  του  Υποέργου  συνολικά  δύο  (02)  άτομα:  ένα  (01)  άτομο  ειδικότητας

Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ και ένα (01) άτομο Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ, βάσει και της αριθμ.

πρωτ. 109017/29-11-2017 (ΦΕΚ 1317/τ.Γ΄/14-12-20017) Απόφασης Πρόσληψης του Δημάρχου

Βόλου.  Ανέλαβαν και  οι  δύο υπηρεσία στις  18/12/2017 (ημερομηνία  έναρξης λειτουργίας  του

Υποέργου 1), σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. 116661/18-12-2017 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, και

ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα του ενός (01) έτους ολοκληρώνεται και λήγει στις 17/12/2018. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) και την οικ.
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4832/21.12.2015  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  οι  ανανεώσεις  ή  παρατάσεις  των  συμβάσεων

πραγματοποιούνται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  για  την  πρόσληψη  οργάνου,  με  τη  λήξη  των

προηγούμενων συμβάσεων. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται όταν δεν ανανεώνεται το

σύνολο  των  συμβάσεων  των  εργαζομένων  αλλά  μέρος  αυτών.  Στις  δομές  που  υπάγονται  απ’

ευθείας στους Δήμους,  την οριστική απόφαση για ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει  το

Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία (π.χ. στην περίπτωση

απόφασης μη ανανέωσης).

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  εμπ.  πρωτ.  262/04-12-2018  Υπηρεσιακή  Έκθεση  της  Αναπληρώτριας

Προϊσταμένης  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  ΚΑΠΗ  και  Δημόσιας  Υγείας,

συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά το άρθρο 207 του Ν. 3584/2007 στο πρόσωπο της υπαλλήλου

που προσλήφθηκε με  την ειδικότητα της  Κοινωνικής  Λειτουργού ΤΕ,  βάσει  της  αριθμ.  πρωτ.

109017/29-11-2017 (ΦΕΚ 1317/τ.Γ΄/14-12-20017) Απόφασης Πρόσληψης του Δημάρχου Βόλου,

όπως ειδικότερα οι λόγοι αυτοί εκτίθενται στην εν λόγω υπηρεσιακή έκθεση  και ως εκ τούτου

προτείνεται  η  μη  ανανέωση  της  σύμβασης  της  αναφερόμενης  στην  υπηρεσιακή  έκθεση

συμβασιούχου υπαλλήλου.

Βάσει  των ανωτέρω,  παρακαλούμε για την  εισήγηση του εν λόγω θέματος  ως κατεπείγοντος,

δεδομένης  της  ολοκλήρωσης  του  χρονικού  διαστήματος  του  ενός  (01)  έτους  από την έναρξη

ισχύος των ως άνω συμβάσεων, το οποίο ορίζεται από 18/12/2017 έως 17/12/2018 και τη λήψη

σχετικής με τα ανωτέρω απόφασης και έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο:

α) της ανανέωσης της σύμβασης της Τσιάμη Ρεβέκκας Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ, για χρονικό

διάστημα  δώδεκα  (12)  μηνών  με  δυνατότητα  παράτασης  ή  ανανέωσης  έως  τη  λήξη  του

προγράμματος.

β)  της  μη ανανέωσης της  σύμβασης της  υπαλλήλου που προσλήφθηκε με την  ειδικότητα της

Κοινωνικής Λειτουργού ΤΕ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 109017/29-11-2017 (ΦΕΚ 1317/τ.Γ΄/14-12-

20017)  απόφασης  πρόσληψης  του Δημάρχου Βόλου,  για  σπουδαίους  λόγους,  σύμφωνα  με  τα

προεκτεθέντα. 

γ)  την  αντικατάσταση  της  ανωτέρω  υπαλλήλου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης

νομοθεσίας.

Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  105098/12-12-18  Βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών

Υπηρεσιών η ανανέωση της προαναφερόμενης σύμβασης θα βαρύνει τον κάτωθι ΚΑ δαπανών του
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 :

ΚΑ 60.7341.003 "Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου με κωδικό

ΟΠΣ 5003026 στο ΕΠ "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020". 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους αντίστοιχους ΚΑ δαπανών του προϋπολογισμού 2019.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ 

& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΤΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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