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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 6/19.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη
Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α Επίθετο
1
Ζαγγίλας
2
Δέας
3
Σιμώνης
4
Βορδός
5
Ζούνη
6
Καραφουλίδης
7
Ματέας
8
Κυριάκου
9
Λιόντας
10
Κοντογιώργης
11
Σιδέρης
12
Σαράντη
13
Λακρός
14
Κανταράς

Όνομα
Δημήτριος
Παύλος
Ιωάννης
Χρήστος
Στέλλα
Αναστάσιος
Γεώργιος
Ιφιγένεια
Γεώργιος
Δημήτριος
Νικόλαος
Μαρία
Αλέξανδρος
Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Α/Α
Επίθετο
1
Ματθαίου
2
Ξάκης
3
Ζιούπου

Όνομα
Αθανάσιος
Ιωάννης
Άννα

Α/Α
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επίθετο
Πάνος
Φυλαχτός
Παπούλιος
Λαφαζάνης
Τσινάς
Γκλάβας
Χριστιανού
Ζαβράκογλου
Βασιλάκης
Δημητριάδης

Όνομα
Ιωακείμ
Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Αργύριος
Γεώργιος
Αγγελική
Άγγελος
Αθανάσιος
Χρήστος

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
παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ.
Γκαρανάτσιος Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο
Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης
Αριθμός θέματος: 13ο

Προγραμματισμός προσλήψεων σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου (Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων)

Αριθμός Απόφασης :96
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 13ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος
τόνισε: «Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η
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χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα
των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως
προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του
άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για
πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες εν
συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από
γνώμη του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε
το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010
τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ
152/01.07.2011 τεύχος Α), ορίζονται τα εξής: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011
περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους
2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015. Οι ανωτέρω
περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών,
αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους,
έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου
χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.»
Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον
το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (πρώτο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 4δ του άρθρου
3 του ν. 3899/2010, με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 και με το άρθρο
πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ. Ζ.5 του ν.4093/12) (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ.
26188/12.11.2012)
Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται
αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο
Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης
συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης,
προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την
έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, είναι οι εξής:
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο
προγραμμάτων
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του
ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
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για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α'
και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις
εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του
ν.4057/2012).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1γii, 1γiii και 2 του άρθρου 50 του Ν.4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄) από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 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. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου,
για το διδακτικό έτος 2015-2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα
εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ΄ αναλογία στους
οικείους Δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει
προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί
να εφαρμόζεται η παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην
παρ.2 του άρθρου δεύτερου του Ν.4087/2012 (Α΄196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: "Το ποσό
αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω οικείων Ο.Τ.Α.
σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών".
Στο Δήμο μας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εισηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών, δεν επαρκεί
το υπάρχον προσωπικό με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας όλων των
σχολικών μονάδων του Δήμου και θα πρέπει οι επί πλέον ανάγκες να καλυφθούν με πρόσληψη
προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τις εν λόγω εισηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου θα
πρέπει να ζητήσουμε την έγκριση πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού: Για την καθαριότητα των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 19 άτομα και για την καθαριότητα των
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 8 άτομα.
Για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων μίσθωσης έργου, απαιτείται χορήγηση έγκρισης,
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και ο Δήμος μας πρέπει να αποστείλει το αίτημά του
δια των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να
προωθηθεί για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
οικ.7057/25.02.2015 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες και
δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου
να υποβληθεί το αίτημά μας για τον προγραμματισμό του έτους 2015, στην οικεία Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από την ειδική
πίστωση του Υπουργείου Εσωτερικών που θα κατανέμεται αναλογικά στους Δήμους".
Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. Έτους 2015 έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
2. τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
3. την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
4. τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
5. τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012
6. Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)
7. τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 504/28.02.2014 Β΄)
9. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

10. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου δεύτερου του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196 Α΄)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)
12. την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015
13. τον προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου έτους 2015
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14. τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015, καθώς και τους σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού είκοσι εφτά (27) ατόμων, με σκοπό την
κάλυψη των επί πλέον αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου για τη σχολική περίοδο 2015 – 2016, τα
οποία θα αμείβονται από το Δήμο με κάλυψη της δαπάνης τους από την προβλεπόμενη ειδική
κατανομή πιστώσεων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης
του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για τις εξής, κατά
αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του έτους 2015
συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων, ως εξής :
δεκαεννιά (19) Καθαρίστριες για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου.
Οκτώ (8) Καθαρίστριες για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Πολυγύρου, για την κάλυψη των επί πλέον αναγκών καθαριότητάς τους,
τη σχολική περίοδο 2015 – 2016.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν για τους εξής λόγους:
• Ο Δήμος διαθέτει συνολικά μόνο έντεκα (11) Σχολικές καθαρίστριες με σχέση εργασίας
Αορίστου Χρόνου για την καθαριότητα σαράντα μίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου με πληθώρα αιθουσών. Ως εκ τούτου η
καθαριότητα όλων των σχολικών μονάδων είναι αδύνατη με το υπάρχον προσωπικό και για να
ανταποκριθεί ο Δήμος στις ανάγκες είναι απολύτως απαραίτητη η πρόσληψη του
αναφερόμενου αριθμού σχολικών καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τη σχολική
περίοδο 2015 – 2016.
Εγκρίνει επίσης τα σχετικά αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης από το ΑΣΕΠ για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2015, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του
προϋπολογισμού έτους 2015 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ.Α. 02.20.6041, ΠΟΣΟ 31.983,44
Κ.Α. 02.20.6054.008 , ΠΟΣΟ 7.855,08
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 96/2015
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ ΕΛ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 23-4-2015
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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