ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ
ΓΖΜΟ ΥΑΪΓΑΡΗΟΤ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 1ηρ/2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Αξ. απνθάζεσο :4
Πεπίλητη: ΄΄ Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν πποζυπικού με ζύμβαζη
μίζθυζηρ έπγος για ηο έηορ 2010΄΄
Υατδάξη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 11η ηνπ κήλα Ιανοςαπίος
ηνπ έηνπο 2010 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Δεςηέπα θαη ψξα 19:00 μ.μ. ζπλήιζε ζε
Τακηική Σςνεδπίαζη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ ηεο κε αξηζ. πξση 299/7-012010 ηνπ Γήκνπ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε θάζε
κέινο ζηηο 7-01-2010 ζηνλ Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηo άξζξν 95 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006) θαη δεκνζηεχηεθε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ
είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα είθνζη πέληε (25) κέιε ήηνη:
Παπόνηερ
1 Δ.Κακπφιε
2 Μ. Ληαθφπνπινο
3. Α.Βνπξινχκεο
4. Η. Κέληξεο
5. Π. Καξαβίηεο
6. Ζ. Πεξηκέλεο
7 Δ. Σνθαηιίδε
8. Α. Αλησλφπνπινο
9. . Μπαινδήκαο

10. Ν. Παλαγησηάηνο
11.Α. Αδακνπνχινπ Απών
12. Η. Κνπβέιεο
13. Υ. Θενθίιεο
14.Φ.Θενδσξαθφπνπινο
15. . Αιέπεο
16. Γ. Γνχκνπξα
17. Γ. Σζαηζακπάο
18. Α. Μπνδίθαο

19.Κ. Νηέξνο
Απών
20.Κ. Φνπξιήο
21. Γ. Εάγθαο
22. Α. Μπνχηζε
23. Μ.ειέθνο
24. Β. Παληειάξνο
25. Κ.Βνξέαο
26.Κ.πειηφπνπινο
27. Η. Ηγγιέζεο

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 2 απφθαζεο απερψξεζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Η.
Κέληξεο, θ. Κ. πειηφπνπινο Κ.θαη θ. Η. Ηγγιέζεο νη νπνίνη δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ
ιήςε απηήο θαη ησλ πέξαλ απηήο απνθάζεσλ.

Ο Γήκαξρνο Γεκήηξεο Μαξαβέιηαο ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Α. Βνπξινχκεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα είπε ηα εμήο:
Σν ΤΠ.Δ. κε ηελ αξηζκ. ΓΗΠΠ/Φ.2.9/20/νηθ. 31336/21-12-2009 εγθχθιηφ ηνπ καο
γλσζηνπνηεί φηη κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2010, ζχκθσλα θαη θαη΄
εθαξκνγή ηνπ λ. 3812/2009 .
ηε ζπλέρεηα ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο χζηεξα απφ ην 47557/29895/31-12-2009
έγγξαθν ηεο καο επεζήκαλε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ.
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ:
Ενόρ (1) Μησανικού ζηα θαζήθνληα ησλ νπνίνπ ζα είλαη ε επηκέιεηα θαηαγξαθήο
ησλ αθηλήησλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ καο
θαη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα γηα.
Σν έξγν ηνπο ζα παξαδίδεηαη ζηαδηαθά. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ζα αλέιζεη
ζην πνζφ ησλ 16.000 € γηα έλα (1) έηνο πιένλ Φ.Π.Α.
Ενόρ (1) Λογιζηικού Σςμβούλος (Τ.Ε.) ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ν
ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα Δ..Π.Α.,
Κ.Π.. θ.ι.π.
Σν έξγν ηνπ ζα παξαδίδεηαη ζηαδηαθά. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ ζα
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 16.000 € γηα έλα (1) έηνο πιένλ Φ.Π.Α..
χκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/85 πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπζηήζνπκε επηηξνπή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
(Δ.Τ.Α.Δ.) ζηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ έναρ(1) ιαηπόρ επγαζίαρ και έναρ (1) ηεσνικόρ
αζθαλείαρ, ηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα πξνζιάβνπκε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ.
Τα καθήκονηα ηος ιαηπού επγαζίαρ ζα είλαη ε εμέηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νξγάλσζε
ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ, ε εθπαίδεπζε γηα ηηο Α΄ Βνήζεηεο, ε δηαδηθαζία Α΄ Βνεζεηψλ, ν
έιεγρνο Τγηεηλήο, ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα πγείαο θαη γεληθά φζα
αλαθέξνληαη ζηα αξζξ. 9 θαη 10 ηνπ Ν. 1586/85 θαη ηνπ ΠΓ. 17/96.
Οη ψξεο εξγαζίαο ηνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ ΠΓ 294/88
ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 15.000 € πεξίπνπ. Σν έξγν
ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά.
Τα καθήκονηα ηος Τεσνικού Αζθαλείαρ ζα είλαη ε παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ
ζηνλ εξγνδφηε γξαπηά ή πξνθνξηθά θαη εηδηθφηεξα ζα ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα
πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνκήζεηαο κέζσλ
θαη εμνπιηζκνχ, ζα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, ζα εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη γεληθά ζα
έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Ν. 1568/85 θαη ηνπ ΠΓ
17/96.
Οη ψξεο εξγαζίαο ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 294/88,
ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ηα Ννκηθά πξφζσπα.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ20.000 € πεξίπνπ. Σν

έξγν ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά.
Έξι (6) επγαηών γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ νηθνπέδσλ,
θξεαηίσλ θαη αγσγψλ .
Όπσο είλαη γλσζηφ ζην Γήκν καο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο νηθνπέδσλ ηφζν
εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ φζν θαη ζηηο παξπθέο ηεο Πφιεο ηα νπνία ζπρλά απνηεινχλ εζηίεο
κφιπλζεο αιιά παξάιιεια δεκηνπξγνχλ θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο ππξθαγηψλ ηδηαίηεξα
ζηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Δπίζεο είλαη αλαγθαίνο ν θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ
θαη ησλ αγσγψλ φκβξησλ απφ θεξηέο χιεο θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν.
Δπεηδή ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην
έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπο, ιφγσ ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ ηεο, είλαη επηβεβιεκέλε ε
πξφζιεςε έμη (6) θπζηθψλ πξνζψπσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997.
Δηδηθφηεξα ηα θαζήθνληα ησλ αλσηέξσ ζα είλαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο νηθνπέδσλ
θξεαηίσλ θαη αγσγψλ απφ ζθνππίδηα ή άιια άρξεζηα αληηθείκελα θαζψο θαη ε απνςίισζε
ηνπο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ αιιά θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ νη ελδερφκελνη θίλδπλνη απφ ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο.
θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε θάιπςε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην νπνίν δελ
αλήθεη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Δύο (2) ππαιιήισλ Π.Δ. θαη ηπιών (3) ππαιιήισλ Γ,Δ. γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο
ησλ δχν Κ.Δ.Π. πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν καο .
Ζ Γαπάλε ακνηβήο ησλ παξαπάλσ ζπκβαζηνχρσλ ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 60.000
επξψ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 06131.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Οη εξγαζίεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δελ αλάγνληαη ζηνλ θχθιν θαζεθφλησλ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.
Οη παξαπάλσ ζα πξνζιεθζνχλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 χζηεξα απφ η ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Σξηκεινχο
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/06 πεξί αλαζηνιήο δηνξηζκψλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ζαθψο πξνθχπηεη φηη νη αλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο
είλαη γλήζηεο θαη πιεξνχλ φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο.
Οη παξαπάλσ ζα απαζρνιεζνχλ γηα έλα (1) έηνο θαη ε δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπο
ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 32.000 € πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηνπο δχν πξψηνπο θαη ζα βαξχλεη
ηνλ ΚΑ 30.6117, ζην πνζφ ησλ 15.000,00 € γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ
00.6117.0001 ζην πνζφ ησλ 20.000 € γηα ηνλ ηερληθφ Αζθαιείαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ
30.6112, ζην πνζφ ησλ 110.000 επξψ πεξίπνπ γηα ηνπο έμη (6) εξγάηεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ
Κ.Α 20.6117 θαη ζην πνζφ ησλ 60.000 επξψ γηα ηνπο πέληε ζπκβαζηνχρνπο ησλ Κ.Δ.Π θαη
ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 06131.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010
Παξαθαιψ θ. Πξφεδξε λα εηζεγεζείηε ζην ψκα ηε ιήςε απφθαζεο πάλσ ζην ζέκα
απηφ.
Ο Αληηδήκαξρνο
Αλαζηάζηνο Βνπξινχκεο
ηε ζπλέρεηα ε θ. Πξφεδξνο παξαθάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα
πάξνπλ απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, θαη
αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία δηαηππψζεθαλ νη απφςεηο ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνχισλ, φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά.

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο νη παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη ηεο Γεκνηηθήο
Πξάηαμεο ΄΄Γεκνηηθή Δλσηηθή Κίλεζε Υατδαξίνπ-ΓΔΚ΄΄ δήισζαλ κέζσ ηνπ Δπηθεθαιήο
ηνπο θ. Μ. ειέθνπ φηη θαηαςεθίδνπλ ην ζέκα.
ηε ζπλέρεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
θαηά πιεηνςεθία (19) ππέξ (3) θαηά
Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα έλα (1) έηνο:
1.Δλφο (1) Μεραληθνχ
2. Δλφο (1) Λνγηζηηθνχ πκβνχινπ (ΣΔ)
3. Δλφο (1) ηαηξνχ εξγαζίαο θαη
4. Δλφο (1) Σερληθνχ Αζθαιείαο
5. Έμη (6) εξγαηψλ
6. Γχν (2) Π.Δ.
7. Σξηψλ (3) Γ.Δ.
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε
Οη παξαπάλσ ζα εηζπξάηηνπλ ηελ ακνηβή ηνπο ζην ηέινο θάζε κήλα κεηά απφ
πξνζθφκηζε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα
Οηθνλνκηθή Δθνξία.
Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπο δελ ζα ζπλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο ησλ
κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ν Γήκνο δελ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο αζθαιίζεη θαη δελ ζα
ηνπο θαηαβάιιεη επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαζψο θαη άδεηα θαη
επίδνκα άδεηαο.
Οη εξγαζίεο ηνπο δελ αλάγνληαη ζηνλ θχθιν θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ, δηφηη δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηνλ Γήκν.
Ζ πξφζιεςε ησλ αλσηέξσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
2527/1997.
Οη παξαπάλσ ζα απαζρνιεζνχλ γηα έλα (1) έηνο θαη ε δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπο
ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 32.000 € πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηνπο δχν πξψηνπο θαη ζα βαξχλεη
ηνλ ΚΑ 30.6117, ζην πνζφ ησλ 15.000,00 € γηα ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ
00.6117.0001 θαη ζην πνζφ ησλ 20.000 € γηα ηνλ ηερληθφ Αζθαιείαο θαη ζα βαξχλεη ηνλ
ΚΑ 30.6112, ζην πνζφ ησλ 110.000 επξψ γηα ηνπο έμη (6) εξγάηεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.
20.6117 θαη ζην πνζφ ησλ 60.000 επξψ γηα ηνπο 5 ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ θαη ζα βαξχλεη
ηνλ Κ.Α. 06131.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2010.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑ ΜΔΛΖ
(Τπνγξαθή)
(Τπνγξαθή)
(Τπνγξαθέο)
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Υατδάξη 11-01-2010
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΜΑΡΑΒΔΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΖ

