ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 40/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 5057/29-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---------2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης ενός ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα
σχολικής µονάδας Κοινότητας Καλάµου για το σχολ. έτος 2020-2021.
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νση ∆/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού,
Πρ/µενη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών το ∆ήµου, η ο οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 434/2020 (Α∆Α: ΩΚ6ΥΩΛΙ-Γ6Α) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα της σχολικής
µονάδας κοινότητας Καλάµου για το σχολικό έτος 2020 - 2021
Α
Με τις δ/ξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 ) περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», αναφέρονται τα εξής:
«…Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ∆ήµοι µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου για
την καθαριότητα των σχολικών µονάδων, µε τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020,
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, σε αριθµό έως είκοσι τοις
εκατό (20%) των εγκεκριµένων θέσεων µε την υπό στοιχεία ∆ΙΠΑΑ∆Φ.ΕΓΚΡ. /134/ /15827/19.8.2020 απόφαση
έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η
προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισµούς των ∆ήµων.»
Στο ∆ήµο Λευκάδας για τις υπηρεσίες καθαριότητας των σχολικών µονάδων του ∆ήµου, κατά το τρέχον
σχολικό έτος, έχουν εγκριθεί µε σχετική Π.Υ.Σ. και έχουν προσληφθεί συνολικά 22 υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
Ι∆ΟΧ 10 άτοµα µε πλήρη απασχόληση και 12 άτοµα µε µερική απασχόληση. (Σύµφωνα µε την ανωτέρω
νοµοθεσία, το 20% των εγκεκριµένων θέσεων είναι (4) τέσσερις θέσεις)
Ο ∆ήµος µας από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρακολουθεί την κατάσταση και έχει καταγράψει τα
προβλήµατα που έχουν ανακύψει από την µέχρι σήµερα λειτουργία όλων των σχολικών µονάδων και ιδιαίτερα της
σχολικής µονάδας της Κοινότητας Καλάµου, που αφορούν στην καθαριότητα που πρέπει να γίνεται γενικά κατά τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά κυρίως λόγω covid-19.
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Προκειµένου να καλυφθούν πλήρως οι αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας της σχολικής µονάδας της
Κοινότητας Καλάµου του ∆ήµου Λευκάδας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά και µετά το σχόλασµα
για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και της προστασίας των
µαθητών και εκπαιδευτών κατά τη λειτουργία του σχολείου, όπως ορίζονται στην ισχύουσα Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64Α΄), θα
πρέπει ο ∆ήµος µας να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την καθαριότητα
της ανωτέρω σχολικής µονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021
Στην προαναφερόµενη απόφαση της Ο.Ε. (434/2020) αφού τέθηκε υπόψη των µελών η εισήγηση από την
υπηρεσία, µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., προστέθηκε σ αυτήν η φράση «3ωρης
απασχόλησης».
Στη σύµβαση µίσθωσης έργου δίνεται βάσει στο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί και να παραδοθεί και όχι
στο χρονικό διάστηµα και στην προσφερόµενη εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του. ∆ηλαδή στο
συγκεκριµένο είδος σύµβασης κάποιος αναλαµβάνει να κατασκευάσει και να παραδώσει ορισµένο έργο , αδιάφορα
από το χρόνο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του έναντι αµοιβής χωρίς να αποτελεί σχέση
εξάρτησης.
Η αµοιβή της καθαρίστριας γίνεται ανάλογα µε τον αριθµό αιθουσών που καθαρίζει, σύµφωνα µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών. Σε κάθε καθαρίστρια µπορεί ν’ ανατεθεί για καθαριότητα µέχρι
και 18 αίθουσες διδασκαλίας καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι – χώροι υγιεινής. Αν οι αίθουσες είναι περισσότερες,
προσλαµβάνονται δύο καθαρίστριες. Σύµφωνα µε την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση το ύψος της αµοιβής
της καθαρίστριας καθορίζεται σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. (71394/Υ1/Β΄/14.5.2019 (ΦΕΚ 1673/Β΄/2019) κοινή
απόφ. Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, η οποία τροποποίησε την υπ. αριθµ.
2/51692/0022/Β΄/4.9.2007 (ΦΕΚ 1873/Β΄/2007) Απόφαση. Η σύµβαση έργου που υπογράφουν οι καθαρίστριες
η
αρχίζει την 1 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους. Η σχολική µονάδα έχει τρείς (3) αίθουσες,
δηλαδή: ∆ύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονικού ωρολογίου
προγράµµατος του σχολείου, µία (1) αίθουσα γραφείων, καθώς επίσης και του προαυλίου και όλων των
κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
Προκειµένου να προχωρήσουµε στις διαδικασίες πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης
έργου για την καθαριότητα της σχολικής µονάδας Κοινότητας Καλάµου για το σχολικό έτος 2020-2021
Εισηγούµαι,
Τη διαγραφή της φράσης «3ωρης απασχόλησης» για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω
Με το υπ. αριθ. πρωτ. 2318/30.10.2020 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας,
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας ενός (1) ατόµου ο οποίος θα προσληφθεί µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για την καθαριότητα της σχολικής µονάδας της Κοινότητας Καλάµου του ∆ήµου Λευκάδας για το
σχολικό έτος 2020-2021, έχει προεγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020, στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
α) Στον ΚΑ 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 570,00€
β) Στον Κ.Α 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις
σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 150,00€.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Την τροποποίηση της αρ. 434/2020 απόφαση της Ο.Ε. µε τη διαγραφή της φράσης «3ωρης
απασχόλησης».
-Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για την καθαριότητα της σχολικής µονάδας
Κοινότητας Καλάµου για το σχολικό έτος 2020-2021.
Με το υπ. αριθ. πρωτ. 2318/30.10.2020 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας,
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας ενός (1) ατόµου ο οποίος θα προσληφθεί µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για την καθαριότητα της σχολικής µονάδας της Κοινότητας Καλάµου του ∆ήµου Λευκάδας για το
σχολικό έτος 2020-2021, έχει προεγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020, στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
α) Στον ΚΑ 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 570,00€
β) Στον Κ.Α 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις
σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 150,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 40/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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