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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
41/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-3-2013
κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο :

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 3397/14-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη
Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπελιάς Αντώνιος
11. Σιμούλης Θωμάς
12. Σμυρλής Βασίλειος
13. Σουλιώτης Θεόδωρος
14. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τσαγκάλης Αντώνιος
17. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
18. Αργύρης Νικόλαος
19. Βόγιας Δημήτριος
20. Καλαγιάς Γρηγόριος
21. Καψάλης Βασίλειος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας).

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Ω6Ι-ΗΣΓ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου τα παρακάτω:
«Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και είναι οι εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:
1. πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα η πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δίκτυο
Αποχέτευσης Στομίου», για την οποία πρέπει να υπογραφεί και προγραμματική
σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Αγιάς, αφού δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια,
2. πρέπει να αποσταλεί άμεσα (έως 19/3/2013) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ο προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
έργου, για το έτος 2013, με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013 στην οποία θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις για την
εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων και
3. εκκρεμεί η πρόσληψη προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών και ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δίμηνης απασχόλησης και συγκεκριμένα δέκα πέντε (15) ΥΕ εργατών καθαριότητας
για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (καθαρισμός πάρκων,
πλατειών, οδών κλπ.).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον των
θεμάτων της συνεδρίασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
˗ την εισήγηση του Προέδρου,
˗ την υπ’ αριθμ. 3397/14-3-2013 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του
Δημοτικού Συμβουλίου και
˗ τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και
εισέρχεται στη συζήτησή τους:
Θέμα 2ο :

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λέτσιος που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.4508/43886/7-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας πρέπει να αποστείλουμε μέχρι την Τρίτη
19/3/2013 αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για
το έτος 2013 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 και Οικονομίας και Οικονομικών.
Στους Φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, είναι και οι ΟΤΑ α’
βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ).
Οι φορείς μπορούν 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.
Ειδικότερα για τις Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 159/2012):
Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138), όπως είχε
αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της
παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010 &2011, 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 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».
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
οικ.8920/06.03.2013 οι υπηρεσίες του Δήμου μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες,
προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Οι ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2013-2014
που πρέπει να καλυφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών είναι οι
εξής:
Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Διάρκεια
μίσθωσης έργου

Προβλεπόμενη
πίστωση

ΥΕ Καθαριστριών σχολικών
μονάδων

Έντεκα (11)

10 ΜΗΝΕΣ

30.000,00€

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ:
Α. να εγκρίνουμε τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του έτους 2013
και
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Β. εφαρμόζοντας την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 που ορίζει ότι:
ίii) 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
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.»,
να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό με νέα απόφασή μας αφού μας κατανεμηθεί η
σχετική πίστωση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρέπει όλοι μας να
προσπαθούμε να γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες κατοχυρώνουν τα
δικαιώματα των εργαζομένων, τις αμοιβές και τις συντάξεις τους και όχι να υπάρχουν
τέτοιου είδους προσλήψεις οι οποίες δίνουν απλά ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους.
Βλέπω την ανάγκη των προσλήψεων αυτών για τον Δήμο μας, όμως δεν θα τις εγκρίνω
γιατί δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικά
στις σημερινές συνθήκες, αλλά ούτε και τον Δήμο καλύπτουν τέτοιου είδους προσλήψεις
γιατί χρειάζεται να έχει σε κάθε τομέα εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
˗ την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως ισχύει
˗ τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (13774 ΦΕΚ 1584-30.06.2011
Τεύχος Β’)
˗ τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του ν.4057/2012,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 12 του 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),
˗ την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ.8920/06.03.2013,
˗ τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 και
˗ την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κου Ρίζου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του έτους 2013
συνολικού αριθμού έντεκα (11 ατόμων, ως εξής :
Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Διάρκεια
μίσθωσης έργου

Προβλεπόμενη
πίστωση

ΥΕ Καθαριστριών
σχολικών μονάδων

Έντεκα (11)

10 μήνες

30.000,00€

Οι παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου κρίνεται απαραίτητο να συναφθούν για να
καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αγιάς, για το διδακτικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6ii του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 159/2012.
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Β. Βεβαιώνει ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των
υπαλλήλων του Δήμου και ότι ο Δήμος Αγιάς δεν μπορεί να τις καλύψει με το
υπάρχον προσωπικό.
Γ. Εγκρίνει τα σχετικά αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου έτους 2013, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Δ. Η δαπάνη για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6617.02
του προϋπολογισμού έτους 2013 του σκέλους των εξόδων του Δήμου, στον οποίο θα
εγγραφεί πίστωση με αναμόρφωσή του, αφού κατανεμηθεί στο Δήμο η σχετική
επιχορήγηση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4076/2012.
Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των
αιτούμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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