
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 34/24-07-2017 
Αριθ.Αποφ. 217/2017    

ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης βεβαίωσης  κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 14428/20-07-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Χριστάκος Σταύρος   

5. Σουρλάς Ιωάννης 

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

             Κανείς 

    

 

  

  

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

    Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος 

A'):  

«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις 
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τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και 

ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από 

εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους 

ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων 

οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου 

λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη 

του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων 

καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν 

ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών 

Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. 

Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι 

Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού 

προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της 

παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην 

περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε 

αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών 

προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική 

εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη 

διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια 

ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ 

Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της 

παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις 

κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.» 

       Τα ανωτέρω επισημαίνονται και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 

με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης. 

     Κατόπιν εκτίμησης της Διοικητικής υπηρεσίας  προκύπτει ότι στον ΟΕΥ του Δήμου μας 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 107/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.4083/12-07-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας  οι 

οποίες ακόμα και να πληρωθούν  δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών  

αναγκών του Δήμου. 
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Για το λόγο αυτό προτείνεται η σύσταση εννέα (09) νέων θέσεων στο τμήμα καθαριότητας 

στους εξής κλάδους και κατηγορίες εκπαίδευσης: 

   Δ.Ε 29  Οδηγών Αυτοκινήτων (2) θέσεις  

 Υ.Ε. Εργατών  Καθαριότητας  επτά  (7) θέσεις 

Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου υπέβαλλε βεβαίωση στην οποία αναφέρει ότι  για την 

κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται για την πληρωμή του προς πρόσληψη 

προσωπικού , συνολικά έντεκα ( 11) ατόμων ,σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών 

καθαριότητας, το οποίο ανέρχεται περίπου στο ποσό των 170.000,00€ κατ΄έτος έχει 

προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους Κ.Α του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα :   

α) Στον ΚΑ 20-6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων » ποσό 138.00,00€  

β) Στον Κ.Α 20-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό 40.000,00 € για την κάλυψη της 

δαπάνης εργοδοτικών εισφορών 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών για την 

κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού , οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με τα ετήσια 

έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.   

 Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να βεβαιώσουμε την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης του 

βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων στις υπηρεσίες 

καθαριότητας, από τις ανωτέρω εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που 

αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'),  

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 

-την εκτίμηση της Διοικητικής υπηρεσίας για τη σύσταση  εννέα (9) νέων θέσεων στον 

ΟΕΥ του Δήμου 

-την ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 

θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας 

- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.  έτους 2017  και την 

εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόµενων ετών (βεβαίωση 

υπ΄αριθ.πρωτ. 14434/20-07-2017της οικονομικής υπηρεσίας)   

- την εισήγηση του Προέδρου  

- τα ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας  

και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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     Βεβαιώνει ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των 

νέων προτεινόμενων θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας ύψους 170.000,00€ περίπου   

καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν τις 

ανταποδοτικές υπηρεσίες ως εξής: 

 

α) Στον ΚΑ 20-6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων » ποσό 138.00,00€  

β) Στον Κ.Α 20-6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσό 40.000,00 € για την κάλυψη της 

δαπάνης εργοδοτικών εισφορών 

       Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών για 

την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με τα 

ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                      2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                  3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
                                                                      6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ       

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  
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