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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 9/2017

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 61/2017 
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα  Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και

ώρα 19:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση
στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.  946/12-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του
αντιπροέδρου  της  (λόγω  απουσίας  του  προέδρου),  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Χαχούλης Φώτιος (αντιπρόεδρος)
2) Κούτικα Αγγελική
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Κουτσοδόντη Αγγελική (αναπλ.μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας την έναρξη της συνεδρίασης λόγω απουσίας του προέδρου, κήρυξε ο
αντιπρόεδρος, ο οποίος εξήγησε ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του
Ν.3852/2010 αρ.75 παρ.6 διότι:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/οικ.22159/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών και προκειμένου να
καλυφθούν  θέσεις  μόνιμου  προσωπικού  στις  υπηρεσίες  καθαριότητας  του  Δήμου  (ανταποδοτικού
χαρακτήρα), απαιτείται τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ψαρών και προγραμματισμός προσλήψεων.
Τελική προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/17, είναι η 31/7/2017.
Ειδικά  για την σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις  υπηρεσίες  αυτές,  η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, 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  υπηρεσίας,  κατά
παρέκκλιση της παρ. 3 το άρθρου 10 του 3584/07

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Βασιλική Ευαγγελία
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΘΕΜΑ:  Βεβαίωση  κάλυψης  ετήσιας  δαπάνης  βασικού  μισθού  του
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών
καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017

ΑΔΑ: ΨΔΛΨΩΗΧ-ΡΥΞ
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Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών 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  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 των υπηρεσιακών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας προκύπτει ότι στον ΟΕΥ
του δήμου μας ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13203/1064/22-08-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η
μία (1) ήδη προβλεπόμενη θέση, ακόμη και αν πληρωθεί, δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η σύσταση μίας (1) νέας θέσης στο τμήμα καθαριότητας στον κλάδο και
εκπαιδευτική κατηγορία: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Το  ετήσιο  κόστος  του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού  κλιμακίου  της  προτεινόμενης  θέσης,
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κλάδος και Εκπαιδευτική Κατηγορία Άτομα Μήνες Μισθός Σύνολο 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 12 1.296,00 15.552,00

Εργοδοτικές εισφορές 1 12 286,82 3.441,84
Σύνολο Δαπανών 18.993,84

ΑΔΑ: ΨΔΛΨΩΗΧ-ΡΥΞ
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Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  μας,  που  ψηφίστηκε  με  την  115/2016  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ),  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.πρωτ.  5490/1-2-2017 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:
ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7), προβλέπονται σχετικές πιστώσεις που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, από
τις οποίες καλύπτεται η ανωτέρω ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού.
Ειδικότερα  οι  ανωτέρω  απαιτούμενες  πιστώσεις  προβλέπονται  στους  κάτωθι  ΚΑ  που  αφορούν  σε
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας,  επειδή ήδη στον προϋπολογισμό για τον ίδιο αριθμό
κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών που πρόκειται να καλυφθούν, έχουν υπολογιστεί
οι σχετικές πιστώσεις σε σχετικούς με την τωρινή κάλυψή τους κωδικούς (δηλ. εκτάκτων υπαλλήλων
Καθ/τας):
α) Στον ΚΑ 20-6041.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας» ποσό 42.600,00 € 
β) Στον Κ.Α 20-6054.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με
τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ» ποσό 7.910,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών
εισφορών.
Ακολούθως ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά  με  την  βεβαίωση κάλυψης  της  ετήσιας  δαπάνης  του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού
κλιμακίου της προτεινόμενης νέας θέσης από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που
αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 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
 το υπ' αριθ. οικ 23124/ 10.07.2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
 την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας για τη σύσταση μίας (1)

νέας θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου
 την ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου της προτεινόμενης θέσης

στις υπηρεσίες καθαριότητας
 τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ψαρών έτους  2017  και  την

εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών (βεβαίωση αριθ.
πρωτ. 932/10-7-2017)

 την ανωτέρω εισήγηση 
 τα ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Βεβαιώνει  ότι  η  ετήσια  δαπάνη  του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού  κλιμακίου  της  νέας
προτεινόμενης θέσης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου
Ψαρών  (ΦΕΚ  2019/9-9-2011  τ.Β΄),  ύψους  18.993,84€, καλύπτεται  από  τις  εγγεγραμμένες  στον
προϋπολογισμό πιστώσεις  που αφορούν ανταποδοτικές  υπηρεσίες,  κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.
Ειδικότερα  οι  ανωτέρω  απαιτούμενες  πιστώσεις  προβλέπονται  στους  κάτωθι  ΚΑ  που  αφορούν  σε
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας,  επειδή ήδη στον προϋπολογισμό για τον ίδιο αριθμό
κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών που πρόκειται να καλυφθούν, έχουν υπολογιστεί
οι σχετικές πιστώσεις σε σχετικούς με την τωρινή κάλυψή τους κωδικούς (δηλ. εκτάκτων υπαλλήλων
Καθ/τας):
α) Στον ΚΑ 20-6041.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με
τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας» ποσό 42.600,00 € 

ΑΔΑ: ΨΔΛΨΩΗΧ-ΡΥΞ
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β) Στον Κ.Α 20-6054.001  του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με
τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ» ποσό 7.910,00 € 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. 

H παρούσα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ  Α΄/87/7.6.2010),  προκειμένου  να  εγκριθεί  η  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής
Υπηρεσίας και η σύσταση της νέας οργανικής θέσης ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν.4479/2017 και να ληφθεί σχετική απόφαση λόγω αρμοδιότητας.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  61/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΨΔΛΨΩΗΧ-ΡΥΞ
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