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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.35872/13.12.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5) Χωματά Αικατερίνη, 6)
Χατζηδάκης Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος, 8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Σερέτη Χριστίνα, 10)
Καλαρρύτης Χρήστος, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος
Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15) Μπασούρης Μαρίνος, 16) Κούρτης Ανδρέας, 17)
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18) Γρηγορέας Ιωάννης, 19) Γεωργίου Δημήτριος, 20) Καπίρη Ελένη, 21)
Καλαντίδης Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23) Αγαδάκος Γεώργιος, 24) Τσατσούλη Αναστασία, 25)
Ευσταθίου Αναστάσιος, 26) Κουρής Μιχαήλ, 27) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 28) Πούλος Ιωάννης, και 29)
Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 2) Ζαννιά Ευφημία, 3) Βιδάλης Παναγιώτης, 4)
Καλούδης Κων/νος, 5) Νικηφόρος Ιωάννης, 6) Κοκοτίνης Χρήστος, 7) Ασβεστάς Δημήτριος, 8) Δουβή
Αγγελική, 9) Αναγνώστου Ιωάννης, 10) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 11) Πίκουλα Αργυρώ, 12) Σεφτελής
Κων/νος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο
συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής και ο κ.
Κοντονίκας
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 430/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 229/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με τη λήψη απόφασης απασχόλησης
προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Καλαντίδης, Αγαδάκος, Ευσταθίου, Κουρής,
Δ.Πανταζόπουλος και Πούλος)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.33166/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Με την 229/06-07-2017 απόφασή σας καθορίστηκε η απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Στη συγκεκριμένη απόφαση καθορίστηκε και η απασχόληση του προσωπικού με νέες συμβάσεις με την
ένδειξη πυροπροστασία σε σύνολο έντεκα (11) ατόμων που η εργασία τους χαρακτηρίστηκε ανταποδοτική
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επειδή οι εργαζόμενοι αυτοί παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας της πόλης και είναι ενταγμένοι στην Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας της πόλης.
Η μισθοδοσία τους βάρυνε τον κωδικό αριθμό 35.6041 και τον κωδικό αριθμό 35.6054 του
προϋπολογισμού 2017.
Με έγγραφό του ο ΑΣΕΠ μη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική απασχόληση αλλά μόνο τον κωδικό
αριθμό μέσω του οποίου διενεργήθηκε η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού, θεωρεί ότι δεν παρέχουν
ανταποδοτικές εργασίες και δεν τους εντάσσει στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Επειδή θεωρούμε ότι στην 229/2017 απόφαση του Δ.Σ. από δική μας ευθύνη δεν έγινε σαφές το είδος
της εργασίας που προσέφεραν και εξακολουθεί να προσφέρει το παραπάνω προσωπικό, είναι ανάγκη να
συμπληρώσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω :
1. Οι έντεκα (11) εργαζόμενοι προσελήφθησαν τριμηνίτες για να καλύψουν ανάγκες καθαριότητας
ανεξάρτητα από τον τίτλο και την διαδικασία της πρόσληψής τους.
2. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι από την ημέρα της προσλήψεώς τους έως και σήμερα, εξακολουθούν να
προσφέρουν εργασίες στον Δήμο, και ασχολούνται αποκλειστικά με υπηρεσίες καθαριότητας και είναι
ενταγμένοι στην Δ/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας του Δήμου (συνοδοί απορριμματοφόρων, καθαρισμός
οδών, πλατειών κ.λπ.).
3. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους σε κωδικό αριθμό των ανταποδοτικών εξόδων, δηλαδή στον κωδικό
αριθμό 20.6041 και στον κωδικό αριθμό 20.6054, από ασάφεια του Νόμου (άρθρο 24 του Ν. 4479/2017) ή
δική μας κακή ερμηνεία δεν χρεώθηκε στους παραπάνω κωδικούς ενώ υφίσταται πίστωση για την κάλυψη της
μισθοδοσίας.
4. Επειδή στους κωδικούς αριθμούς 20.6041 και 20.6054 υφίσταται πίστωση η οποία καλύπτει την
δαπάνη της μισθοδοσίας και των έντεκα (11) εργαζομένων χωρίς να διαταράσσεται ο ισοσκελισμός των
ανταποδοτικών του προϋπολογισμού έτους 2017, από τούδε και στο εξής η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα
βαρύνει τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054, για δε την δαπάνη μισθοδοσίας τους για το έτος 2018 και μέχρι
31-03-2018 θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 2018 χωρίς την διατάραξη του ισοσκελισμού των
ανταποδοτικών.
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι έχουμε ζητήσει και έχουν εγκριθεί για τα ανταποδοτικά, σαράντα (40)
οργανικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων (25 εργάτες καθαριότητος) και σε αυτές τις οργανικές θέσεις έχουμε
υπολογίσει και τους έντεκα (11) εργαζόμενους με συμβάσεις με ένδειξη «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».
Μετά τα παραπάνω παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας την συμπλήρωση της 229/2017
απόφασή σας για την ένταξη των έντεκα (11) εργαζομένων που η σύμβασή τους έχει την ένδειξη
«ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τους λόγους που αναλύθηκαν
παραπάνω.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί εκ νέου στον ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017
Ομόφωνα Αποφασίζει
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Συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη
των έντεκα (11) εργαζομένων που η σύμβασή τους έχει την ένδειξη «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» στις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με το σκεπτικό
της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 430/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Α.Μαρκουλάκη, Ι.Αντζινάς, Δ.Γεωργίου,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 19.12.2017

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Α.Παναγιώταρης, Ι.Γρηγορέας,
Ε.Καπίρη, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Γ.Σόφης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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