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Από το πρακτικό της 3ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 34/2018
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107
Ν.4483/17), έτους 2018».
Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17,30, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
03/16.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 16, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
2. Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3. Γεωργακάκου Αικατερίνη
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5. Λεκάκης Δημήτριος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
7. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Παπαδάκης Πιερρής
9. Παπούλη Δέσποινα
9. Τσαφατίνου Κατερίνα
10. Πετράκης Χρήστος
10. Κόκκορης Παναγιώτης
11. Χριστάκος Σταύρος
11. Λυριωτάκης Ιωάννης
12. Δουμάνη Σοφία
13. Κουλουβάκος Βασίλειος
14. Αναγνωστοπούλου Ελένη
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Σταθάκης Νεκτάριος
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.3449/05.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά μεταξύ άλλων την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα περιγράφονται ακολούθως οι διαδικασίες ως
εξής:
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Με την παρ. 2 του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α' 143), "πρόσληψη Προσωπικού για την
αντιμετώπιση εποχικών - παροδικών αναγκών"', οι ΟΤΑ επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό,
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή
άλλων περιοδικών αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 όπως
αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν. 4257/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.
4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 107 του Ν. 4483/2017,εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, για την έγκριση των ανωτέρω προσλήψεων και δεν εγκρίνει τις
προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
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, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του
Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η
Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά
περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία
καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι
περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.
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), και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ. Ζ.5
του ν.4093/12 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 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. 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.»
Στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με
την προαναφερόμενη για τον κατ' έτος περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, δεδομένου όμως ότι οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο
δημοσιονομικό μέτρο για την περιστολή των κρατικών δαπανών και αφού η προσπάθεια που
καταβάλλεται για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας
συνεχίζεται, κρίνεται απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018
να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Ως εκ τούτου καλούνται οι Υπηρεσίες, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών τους, ο
αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα περιλαμβάνεται στο
αίτημά τους προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να μην
υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης
συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της

2

ΑΔΑ: ΨΡΥ9ΩΚ9-8ΣΤ
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 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 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 12
παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α'
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,
 για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) 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, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ προκειμένου για
συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ.
3449/05.02.2018 οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας
υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα
για τον προγραμματισμό του έτους 2018, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/2017).
Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος μας
απέστειλε αίτημα για την κάλυψη δώδεκα οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας (τρείς ΔΕ Οδηγοί αυτοκινήτου και εννέα ΥΕ Εργάτες
Καθαριότητας ). Ενώ με την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
σύναψη νέων συμβάσεων με δέκα πέντε (15) ήδη εργαζόμενους στις θέσεις αυτές, μέχρι την
κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές, ήτοι έως την 31-3-2018,
σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 24 του Ν.4479/17 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/
οικ.22159/30.06.2017.
Το εν λόγω αίτημα θα υποβληθεί δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο
συνοδευόμενο από:
 Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος
για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα
εκπαίδευσης και ειδικότητα και ακριβή αναφορά στη διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα
απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
 Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι
θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (Ν.
3584/2007).
 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό
για το τρέχον έτος , καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό
του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018.
 Συμπληρωμένο τον πίνακα Β΄ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ( Παράρτημα 3α).
Στο άρθρο 25 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (ΦΕΚ
1696/Β/29-7-2011), όπως αυτός μερικώς τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 3169/Β’/12-9-2017 ΦΕΚ,
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προβλέπονται συνολικά
σαράντα (40) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη
πρόσκαιρων και εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών καθώς και για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι δέκα πέντε (15). Οι οποίες
αφορούν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν
αυτοδικαίως έως την 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί στον τομέα Καθαριότητας της Δ/νσης
Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, δεν επαρκεί για τη κάλυψη
των πάγιων και διαρκών αναγκών και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που
ανακύπτουν, καθώς τα γεωγραφικά όρια του Δήμου εκτείνονται σε μεγάλη έκταση και έτσι
καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων
αναγκών.
Για το λόγο αυτό παρίσταται η ανάγκη για την υποβολή νέου αιτήματος για την έγκριση
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες για τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας λόγω του μεγάλου προβλήματος της υποστελέχωσης των
ανταποδοτικών υπηρεσιών η οποία οφείλεται στην απαγόρευση των προσλήψεων που ίσχυε
μέχρι πρόσφατα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κατάστασης, αντιμετωπίζεται με διάφορες
προσωρινές λύσεις όπως οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να στελεχωθούν οι ανταποδοτικές υπηρεσίες
του Δήμου έστω και προσωρινά για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2018 σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. οικ. 3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόσληψη
προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Μονεμβασίας με σκοπό τη
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του (ανταποδοτικού χαρακτήρα) όπως αναλυτικά
περιγράφεται, κατά υπηρεσία, κλάδο/ειδικότητα, σχέση εργασίας, χρονική διάρκεια απασχόλησης
και αριθμό ατόμων, στον παρακάτω Πίνακα:
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
ΙΔΟΧ
4 ΜΗΝΕΣ
2
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
2
4

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΟΧ

4 ΜΗΝΕΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
 άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/17
 την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12
 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
 Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94
όπως ισχύουν)
 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας (ΦΕΚ 1696/Β/29-72011)
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 3449/05.02.2018
 την υπ’ αριθ. 225/2017πόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποστολή αιτήματος
για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
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την υπ’ αριθ. 185 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης νέων
συμβάσεων με τους ήδη απασχολούμενους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας
 το άρθρο 24 του Ν.4479/17
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας έτους
2018
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2018, καθώς και τους
σχετικούς πίνακες προγραμματισμού έτους 2018 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες και
την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
1
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΙΔΟΧ
4 ΜΗΝΕΣ
2
2

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΟΧ

4 ΜΗΝΕΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ

4
Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση για την
πρόσληψη του αιτούμενου αριθμού προσωπικού, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας συνολικού ποσού ύψους
22.500,00 ευρώ.
Οι σχετικές για την κάλυψη της δαπάνης, πιστώσεις, θα καλυφθούν στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισμού έτους 2018 και συγκεκριμένα στους κάτωθι ΚΑ:
 Κ.Α. 20-6041.000 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με το ποσό των 18.000,00 €.
 Κ.Α. 20-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», με το ποσό των
4.500,00 €.
Ομοίως θα προβλεφθούν και αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2019, εφόσον η λήξη της σύμβασης είναι μετά την 31η -12-2018.
Γ. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με συνημμένα τα δικαιολογητικά που ζητούνται, προκειμένου
να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αιτούμενης πρόσληψης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Απούσα
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Παπούλη Δέσποινα
Ακριβές Απόσπασμα
Πετράκης Χρήστος
Η Ειδική Γραμματέας
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
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Παπαδάκη Ευγενία

Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
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