ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΩΞΜ-6ΗΕ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 5/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με
αριθ. 5/22.3.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/
Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο

Όνομα

Ζαγγίλας
Γκλάβας
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Δήμητσας
Μπογδάνος

Δημήτριος
Γεώργιος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Δημήτριος
Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Κυριάκου

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Επίθετο

Όνομα

Ευαγγελινός
Δημητριάδης
Σιμώνης
Βαγιωνάς
Σταμούδης
Καπλάνης
Μπάτσιος
Παρθενιώτης
Γκολόης
Λαφαζάνης

Δημήτριος
Χρήστος
Ιωάννης
Αθανάσιος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Νικόλαος
Γεώργιος
Βασίλειος

Ιφιγένεια

2

Πλιάκος

Αστέριος

3

Πύρρος

Ιωάννης

4

Αβέρης

Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, ο κ. Θεολόγης Νικόλαος,
Πρόεδρος Δ.Κ. Γαλάτιστας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.
Αριθμός θέματος: 11ο

Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστών/στριών για το
σχολικό έτος 2013-2014 σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Αριθμός Απόφασης : 123
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 11ο
θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε τα εξής :««Στο ΦΕΚ
85/Α' δημοσιεύθηκε ο ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και
την Αριθμός θέματος: 17ο κατεπείγον Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου
για το διδακτικό έτος 2013 – 2014 Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ν.4057/2012
«Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις
περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.
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Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε
ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου
χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 για τον
προγραμματισμό και την έγκριση των προσλήψεων γίνονται δεκτά τα εξής:
1. Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις εξής περιπτώσεις προσωπικό ορισμένου
χρόνου:
- έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,
- εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως,
- υδρονομείς άρδευσης,
- προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών)
-δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των
ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.), καθώς
εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

2. Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης ΚΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο
12 ν. 4071/2012 για τις κάτωθι περιπτώσεις:
-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
- προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά
από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας. (Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθμ. 37/28-5-2012)
3. Απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τις κάτωθι περιπτώσεις:
− Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή
(προκειμένου για παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Εδώ
εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
− Συμβάσεις μίσθωσης έργου, και
− Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου
αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο φορέας για
την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).
Συνεπώς στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για όλες τις κατηγορίες
των περιπτώσεων 2 και 3 .
Με δεδομένο ότι η ανάγκη καθαρισμού των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν καλύπτεται από το υπηρετούν προσωπικό καθαριότητας του
Δήμου μας, στον παραπάνω προγραμματισμό υπάγονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το
διδακτικό έτος 2013 -2014 γιατί σύμφωνα με :
1.Την παρ 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 35 του
Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/2007 τεύχος Α΄) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 36
του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02.10.2008 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«α. Ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες
τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να
ανατίθεται σε καθαριστές – καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου
διάρκειας ενός διδακτικού έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται,
εκτός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εποπτευόμενος οργανισμός ή φορέας
που θα συνάπτει τις συμβάσεις αυτές με τους αναδόχους.
β. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία
Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αποστέλλουν τα
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απαραίτητα σχετικά για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολείων τούτων στοιχεία προς το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον οργανισμό ή τον φορέα, που θα συνάπτει τις σχετικές
συμβάσεις έργου.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου συνάπτονται με το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αυτές υπογράφονται από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων
Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης, από τους Προϊσταμένους των
αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των
αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα.
δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες
επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο
τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.»
2.Την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 ορίζονται τα εξής:
«γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν.3577/2007 για το διδακτικό
έτος 2012-2013 καταρτίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις διατάξεων αυτών.
ii Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013 -2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού της προηγούμενης περίπτωσης, για
το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία κατανέμεται, με
απόφαση του Υπουργού, κατ‘ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007.»
Με το άρθρο 69 του ν. 4002/2011 η ανωτέρω περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου
3870/2010 (Α' 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.ί. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013 -2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν
με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το
διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.
Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν.
1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της προπαρατιθέμενης διάταξης: «Με την παρούσα τροπολογία
ρυθμίζεται το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών
μονάδων για το διδακτικό έτος 2012 – 2013, αν το υπηρετούν στους δήμους προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού.
Ειδικότερα, στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α 138)
ορίζεται ότι από το διδακτικό έτος 2012 – 2013 οι εν λόγω συμβάσεις θα καταρτίζονται από τους
οικείους δήμους, με ταυτόχρονη εγγραφή ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Λόγω της μη εγγραφής έως σήμερα της ανωτέρω ειδικής πίστωσης για την κάλυψη της
προκαλούμενης δαπάνης από τη σύναψη των συμβάσεων καθίσταται αναγκαία η παράταση της
δυνατότητας σύναψης των εν λόγω συμβάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενο από το Υπουργείο αυτό οργανισμό ή φορέα, σύμφωνα με την
ισχύουσα διαδικασία, για ένα ακόμη διδακτικό έτος (2012 – 2013), με ταυτόχρονη μετάθεση της
έναρξης άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας από τους δήμους από το διδακτικό έτος 2013 – 2014
και εφεξής.»
Προκύπτει ότι :
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- Από το σχολικό έτος 2013 – 2014 η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των
σχολικών κτιρίων, γίνεται από τους Δήμους, όπως ρητά αναφέρει η διάταξη του Νόμου και όχι από τις
Σχολικές Επιτροπές.
Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ. αρ. 28115/12.07.2012 εγγ. ΥΠ.ΕΣ. οικ. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα
για τον προγραμματισμό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το διδακτικό έτος 2013 -2014 .
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ
925/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/23-5-2011) (ή τον Κανονισμό προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης), τις διατάξεις
της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου
ν.4071/2012, την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν), περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 αναφορικά με τις
καθαρίστριες των σχολικών μονάδων, την με αριθ. 99390/Δ4/31-8-2012 Υ.Α. Παιδείας και
Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, την με αριθ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-042008 Β΄) Κ.Υ.Α., τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 (βεβαίωση
της οικονομικής υπηρεσίας) τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας δέκα μηνών από
Σεπτέμβριο 2013 έως και Ιούνιο 2014 για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου για το διδακτικό έτος 2013 -2014 συνολικού αριθμού
είκοσι τριών (23) ατόμων, ως εξής :
Δεκαέξι (16) καθαρίστριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.000 ευρώ (σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Σχολικής
Επιτροπής για το διδακτικό έτος 2011-2012) και συγκεκριμένα:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ/ΕΣ

1
2
3

4
5

ΠΟΣΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩ (συμπεριλαμβανομέν
Ν
ου εργοδοτικών
ΕΡΓΟΥ
εισφορών 23,58%)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ.-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
&ΕΙΔΙΚΟ ΣΧ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ
ΚΑΛΥΒΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ

1

4179,47
5017,35

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ

1

3341,6

5436,28

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

3341,6
1

6
7
8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και 1ο &2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

4

5017,35
1
4598,4
1
1

4.179,50 €
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3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1

4.179,50 €

10

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1

1.910,50 €

11

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ

1

1.317,40 €

12

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

1

1.910,50 €

13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ

1

1.317,40 €

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

1

5.436,28 €

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΒΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΒΔΟΥ

1

2.207,10 €

16

1ο-2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

1

4.598,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

57.988,66 €

Εφτά (7) καθαρίστριες σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου και ΙΕΚ
Πολυγύρου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.769,89 ευρώ (σύμφωνα με τα οικονομικά
στοιχεία της Σχολικής Επιτροπής για το διδακτικό έτος 2013-2014) και συγκεκριμένα:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ/ΕΣ

1
2
3
4
5

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(συμπεριλαμβανομένου εργοδοτικών
εισφορών 23,58%)

ΕΕΕΕΚ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1

5855,2

Γ/ΣΙΟ
ΟΡΜΥΛΙΑΣ

1

4179,47

ΛΥΚΕΙΟ
ΟΡΜΥΛΙΑΣ

4179,47
1

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΛΥΚΕΙΟ

1

3760,53

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ

3760,53
1

6
7

ΛΥΚΕΙΟ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

7530,96
1

Ι.Ε.Κ Πολυγύρου

2503,73
1

ΣΥΝΟΛΟ

1

31.769,89 €

ΣΕ
ΣΧΟι συμβάσεις μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν γιατί η ανάγκη καθαρισμού των
σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν καλύπτεται από το υπηρετούν
προσωπικό καθαριότητας του Δήμου μας.
Εγκρίνει επίσης τα σχετικά αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου έτους 2013, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Β. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2013-2014 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.Κ.Α. 02.20.6041
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Δ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ως εξής:
Αυξάνει τους παρακάτω ΚΑΕ των εξόδων ως εξής:
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με ποσό 75.000,00 ευρώ.
02.20.6054.008 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπαλλήλων Καθαριότητας
“ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ” με ποσό 18.000,00 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 123/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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