
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 131/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-7-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 24460/13-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στον ∆ήµο Εορδαίας. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 1. Καϊδης Αποστολος 
2. Τσοκτουρίδης Ιωαννης 
3. Θεοδοσιάδης Γεωργιος 
4. Φώτιος Ιορδανίδης 
5. Μπίγγας Στέφανος 
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σιδηρόπουλος Σοφοκλης 
 

2. Γεώργιος Κοκκινίδης 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
«Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):  
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν 
προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 
3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ)», ύστερα από 
εκτίµηση, από τα αρµόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές 
υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις 
υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται ύστερα από βεβαίωση της 
οικονοµικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των 
προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που 
αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο 
Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εγκρίνει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούµενων 
εδαφίων, εντός µηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ηµερών από την έγκριση του προηγούµενου 
εδαφίου οι ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. ή νοµικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εµπειρία στο 
αντικείµενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 
(Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή 
νοµικών προσώπων αυτών, βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία 
µέχρι είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται µε τη διαδικασία της παρούσας 
παραγράφου δεν εφαρµόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισµού που προβλέπονται στην 
υπουργική απόφαση ∆ΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των 
προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις 
κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα µε ίδια µέσα.» 
 
Τα ανωτέρω επισηµαίνονται και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 µε την οποία παρέχονται 
οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης. 
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Κατόπιν εκτίµησης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας (σχετ. 
η υπ΄αρίθµ 23564/10-7-2017 εκτίµηση), προκύπτει ότι στον ΟΕΥ του ∆ήµου µας (ΦΕΚ 823Β΄/9-4-2013), ο 
οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθ. 308/24-8-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας και 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 10403/857/22 Μαρτίου 2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι ήδη 
προβλεπόµενες 23 θέσεις εκ των οποίων οι 11 είναι ήδη καλυµµένες, ενώ οι εναποµένουσες 12 θέσεις (ακόµη 
και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών 
καθαριότητας.  
Ως εκ τούτου εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την σύσταση 12 νέων κενών θέσεων, µε 
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Εορδαίας, στο Τµήµα καθαριότητας στους εξής κλάδους και κατηγορίες 
εκπαίδευσης:  
 
Το ετήσιο κόστος του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων, αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα (σχετ. η υπ΄αρίθµ 24728/14-7-2017 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας): 
 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Κλάδος και 

Εκπαιδευτική 

Κατηγορία 

Άτοµα  Μήνες  Μισθός  Σύνολο  

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

12 12 186.624,00€ 186.624,00 € 

     

     

Σύνολο ∆απανών προσωπικού: 

 12 άτοµα  

186.624,00 € 

 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 333/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και εγκρίθηκε µε την 79/2-1-2017 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προβλέπονται σχετικές 
πιστώσεις που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, από τις οποίες καλύπτεται η ανωτέρω δαπάνη του 
βασικού τους µισθού, έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2017. 
Παραθέτω την υπ΄αρίθµ 24728/14-7-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας βάσει της οποίας:  

«Από το Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι, υπάρχει πίστωση στον Π/Υ του 
οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας για την κάλυψη  12 νέων θέσεων 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, στους κάτωθι Κ.Α: 
 
 20.6011.0000 Τακτικές Αποδοχές.......................................... 93.312,00 € 
 20.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές ..................................... 21.600,00 € 
  
  Η ετήσια δαπάνη ύψους 186.624,00€, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του 2018 και στα επόµενα έτη». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να βεβαιώσουµε την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης του βασικού µισθού του 
καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας, από τις ανωτέρω 
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
Σ. Σιδηρόπουλος: Ψηφίζω µε την επιφύλαξη να τηρηθούν τα ανταποδοτικά Τέλη στα σηµερινά επίπεδα, καθώς 
και όσοι προσληφθούν να παραµείνουν στην Υπηρεσία Καθαριότητας.  
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
- την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'),  
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 
-την υπ΄αρίθµ 23564/10-7-2017 εκτίµηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Εορδαίας ,για τη σύσταση 12 νέων θέσεων στον ΟΕΥ του ∆ήµου 
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-την ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων στις 
υπηρεσίες καθαριότητας 
- τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2017  και την εγγραφή 
ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών (βεβαίωση αριθ. 24728/14-7-2017 της 
οικονοµικής υπηρεσίας)   
- την εισήγηση του Προέδρου  
- τα ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας  
µετά από διαλογική συζήτηση 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 
 
1. Προτείνει τη σύσταση 12 νέων κενών θέσεων, µε τροποποίηση του Ο.Ε.Υ, στο Τµήµα Καθαριότητας του 
∆ήµου Εορδαίας, στους κλάδους και κατηγορίες εκπαίδευσης: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ. 
2. Βεβαιώνει ότι έως 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2017, υπάρχει πίστωση στον προϋπ/σµό οικονοµικού έτους 
2017 του ∆ήµου Εορδαίας, για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας για την κάλυψη 12 νέων θέσεων 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, όπως παρακάτω: 
Κ.Α 20.6011.0000 Τακτικές αποδοχές…………..93.312,00 ευρώ 
Κ.Α 20.6051.0000 Εργοδοτικές εισφορές……..21.600,00 ευρώ. 
3. Βεβαιώνει ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των 12 νέων 
προτεινόµενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας ύψους 186.624,00€, θα εγγραφεί και θα εξειδικευτεί και 
στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού, οι οποίες 
µπορούν να καλυφθούν µε τα ετήσια έσοδα από την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 131/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουρίδης Ιωαννης 
Θεοδοσιάδης Γεωργιος 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Μπίγγας Στέφανος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
Σιδηρόπουλος Σοφοκλης 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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