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Αριθμ. Πρωτ: 4988/12-03-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 25
Θέμα: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες Πολιτισμού &
Αθλητισμού, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, Έτους 2020».
Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30 συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 4786/10-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς:

Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος
(τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 4786/10-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 4555/2018, ως
κατεπείγουσα διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : 1) άμεση ανάγκη κατάρτισης της 1η αναμόρφωσης
του Προϋπολογισμού Έτους 2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες και η πρόβλεψη πρόσληψης
έκτακτου προσωπικού έτους 2020 και 2) λόγω ύπαρξης αποκλειστικών χρονικών προθεσμιών (αρίθμ.
15701/4108/21-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγοντα και δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Με την Αριθ. Πρωτ. 11072/18-2-2020 (AΔΑ:Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το
αρίθμ. 15701/4108/21-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ενημερωθήκαμε ότι μπορούμε
να προβούμε στον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄), για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου (αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου) είναι απαραίτητη η έγκριση
προσλήψεων, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της
υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
Επίσης σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 84/06-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών και
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, προκύπτει ότι ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια καλύπτει σημαντικό μέρος των
αναγκών των Δημοτών σε Υπηρεσίες Αθλητισμού και Πολιτισμού με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία, πλην όμως το
υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών αυτών.
Για την διασφάλιση λοιπόν της ομαλής λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου μας και κατά την
προσεχή περίοδο, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έως
έντεκα (11) μήνες, για το έτος 2020 συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, από έσοδα προερχόμενα από
αντίτιμο κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) με τη μορφή διδάκτρων από τους
ωφελούμενους, ως εξής:

Ειδικότητα

Αριθμός

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα Αντισφαίριση

1

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα Κολύμβησης & Γνώση Ναυαγοσωστικής

3

ΠΕ-ΚΦΑ (Pilates)

1

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς

1

ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου

1

ΤΕ Καθηγητής Βιολιού

1

ΤΕ Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας

1

ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής

1

ΤΕ με ειδικότητα Διδασκαλία Πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών – Διεύθυνσης Χορωδίας

1

ΤΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

1

Σύνολο

12

Επισημαίνεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας
του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το

καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις
εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές, ενώ το λοιπό ποσό θα
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, κατά
περίπτωση.
Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει για το έτος 2020, στο ποσό των 27.407,10 €
και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020. Ανάλογες πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2021), σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31η-12-2020.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 3 παρ. 1 του Ν.4623/2019, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Μ. Σελέκος (τακτικό μέλος) της Ο.Ε., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
Επί παρευρισκομένων 6 μελών σε σύνολο 6 ψηφισάντων (5) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά, συνεπώς η Οικονομική
Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Έτους 2020, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες
Πολιτισμού & Αθλητισμού, διάρκειας έως (11) μήνες, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, από έσοδα
προερχόμενα από αντίτιμο, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, των κάτωθι
ειδικοτήτων:
Ειδικότητα

Αριθμός

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα Αντισφαίριση

1

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα Κολύμβησης & Γνώση Ναυαγοσωστικής

3

ΠΕ-ΚΦΑ (Pilates)

1

ΠΕ-ΚΦΑ με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς

1

ΔΕ Δάσκαλος Μπαλέτου

1

ΤΕ Καθηγητής Βιολιού

1

ΤΕ Καθηγητής Κλασσικής Κιθάρας

1

ΠΕ Καθηγητής Ζωγραφικής

1

ΤΕ με ειδικότητα Διδασκαλία Πιάνου – Ανωτέρων Θεωρητικών – Διεύθυνσης Χορωδίας

1

ΤΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

1

Σύνολο

12

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, κατά περίπτωση.
Η δαπάνη για την μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα ανέλθει για το έτος 2020, στο ποσό των 27.407,10 € και
θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6117.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2021) σε περίπτωση που οι
συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2020.

Ο Προϋπολογισμός του οικον. έτους 2020, ψηφίστηκε με την αριθμ 299/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:137874/349216/07-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 12-03-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

