ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/24-11-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 20/2019
ΘΕΜΑ:
Έκτακτο

Έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 728/19-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα : «Έγκριση
πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
4479/2017», για να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Η
Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση
μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο
Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Με τη διάσπαση του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού και τη σύσταση των Δήμων
Σερβίων και Βελβεντού με το άρθρο 154 του Ν.4600/2019, υπάρχει σοβαρή έλλειψη
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού για μια στοιχειώδη
και αναγκαία λειτουργία με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση
των πολλών υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης.
Σε εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ:
ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις
οδηγίες της, έγινε ο προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2020,
στο Δήμο Βελβεντού, ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης/Κλάδο και εργασιακή σχέση. Στον
ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού όμως εξαιρέθηκε το
προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου γιατί θα διενεργηθούν με την
ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018
προκήρυξης (αναφέρεται στην ενότητα Δ. «ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
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ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,σελ.12 της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.
39231/14-11-2019).
Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού έλαβε
υπόψη της και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και οι λόγοι για
τους οποίους οι συγκεκριμένοι κλάδοι κρίνονται απαραίτητοι για τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κάλυψη συνολικά έξι (6)
κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας, ανά
κατηγορία /κλάδο και αριθμό, ως εξής:
Κατηγορία / Κλάδος

Θέσεις
προς
πλήρωση
1

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΤΕ Τεχνολόγων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1
1

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
1
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων
ΥΕ Εργατών καθαρισμού
εξωτερικών χώρων (αποκομιδή
απορριμμάτων)

1
1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Σύνολο τακτικών θέσεων

Υπηρεσία Στελέχωσης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία ύδρευσηςαποχέτευσης)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία
καθαριότητας-φωτισμού)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία ύδρευσηςαποχέτευσης)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία
καθαριότητας-φωτισμού)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία
καθαριότητας-φωτισμού)
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος (Υπηρεσία
καθαριότητας-φωτισμού)

6

Το εκτιμώμενο ύψος της προκαλούμενης δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή
του αιτούμενου προς πρόσληψη προσωπικού σε ετήσια βάση ανά κατηγορία /κλάδο
έχει ως εξής :
Κατηγορία / Κλάδος
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων
ΥΕ Εργατών καθαρισμού εξωτερικών χώρων
(αποκομιδή απορριμμάτων)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Σύνολο τακτικών θέσεων
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Θέσεις
προς
πλήρωση

Ύψος Προκαλούμενης
Δαπάνης - Έτος
Πρόσληψης 2020

1

16.211,00

1

15.463,00

1

13.029,00

1

13.029,00

1

12.222,00

1

12.222,00

6

82.176,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί
θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού
έτους 2020, με εγγραφή στους κατωτέρω Κ.Α.:
α) στον ΚΑ 20.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό
46.260,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών
β) στον Κ.Α. 20.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου
δικαίου» ποσό 6.676,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
γ) στον Κ.Α 25.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό
25.800,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών και
δ) στον Κ.Α. 25.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου
δικαίου» ποσό 3.440,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και επειδή για την υποβολή του αιτήματος
πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την
αριθμ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να
προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1
περ. στ του Ν.4623/19 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της λήψης της απόφασης,
στην Οικονομική Επιτροπή, εισηγούμαστε τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Τις διατάξεις :
 του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019
(ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος Βελβεντού, η
λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, δηλ.
από 01/09/2019
 την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017/τ.Α΄)
 της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄54/14-03-2012/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.
1α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11-05-2015/τ.Α΄)
 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α' 39/5-.3-.2001/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
2. την εγκύκλιο αριθμ. 25/40703/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών
3. την εγκύκλιο αριθμ.19/οικ.22159/30-06-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού(ΦΕΚ
3208/22-08-2019/τ.Β’)
5. την αριθμ. 141063/27-09-2019 (ΦΕΚ 3756/11-10-2019/τ.Β’) «Έγκριση της
υπ’άριθ.3/2-9-2019 Διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Βελβεντού περί
κατάταξης προσωπικού στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Βελβεντού» απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
6. την από 22-22-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος
7. την από 22-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
8. την αριθμ.
773/22-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι οι αιτούμενες προς πλήρωση θέσεις
είναι κενές
9. την αριθμ. 778/22-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την πιστοποίησης ύψους εκτιμώμενης
συνολικής δαπάνης που θα προκληθεί για την πληρωμή του αιτούμενου προς
πρόσληψη προσωπικού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη τακτικού
προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με
το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης/Κλάδο ως εξής:
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Α/Α
Προτ

Προβλεπόμενες
θέσεις

Κατηγορία / Κλάδος

1

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

2

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

3

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)

4

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων

5

ΥΕ Εργατών καθαρισμού εξωτερικών
χώρων (αποκομιδή απορριμμάτων)

6

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Κενές
θέσεις

Θέσεις
προς
πλήρωσ
η
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Σύνολο θέσεων προς πλήρωση

6

2. Τα προσόντα των προς πλήρωση θέσεων και ειδικότερα τα τυπικά προσόντα
διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο καθορίζονται με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/0503-2001/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Βεβαιώνει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού
για το οικονομικό έτος 2020, θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις για την κάλυψη
της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, ως
εξής:
α) στον ΚΑ 20.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό
46.260,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών
β) στον Κ.Α. 20.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου
δικαίου» ποσό 6.676,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
γ) στον Κ.Α 25.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» ποσό
25.800,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών και
δ) στον Κ.Α. 25.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου
δικαίου» ποσό 3.440,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων
ετών.
4.
Η απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση του
αιτήματος πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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