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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 317
Λόψη απόφαςησ για ανανϋωςη - παρϊταςη ςυμβϊςεων δύο (2) υπαλλόλων Ιδιωτικού Δικαύου
Οριςμϋνου Φρόνου τού Κϋντρου Κοινότητασ του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού, για ϋνα (1) ϋτοσ
Πρακτικϐ τόσ με αριθ. 17/2018 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικοϑ υμβουλύου τοϑ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, τησ 12ησ
του μηνϐσ Δεκεμβρύου, του ϋτουσ 2018.
τον Φολαργϐ ςόμερα, 12.12.2018, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικϐ υμβοϑλιο του Δόμου Παπϊγου Φολαργοϑ, ςυνόλθε ςε τακτικό δημϐςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικϐ Κατϊςτημα Φολαργοϑ, ϑςτερα απϐ την με
αριθμϐ πρωτ. 28333/07.12.2018 πρϐςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδϐθηκε και
δημοςιεϑθηκε νϐμιμα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νϐμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ϐτι ςε ςϑνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 26 και ονομαςτικϊ οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονϐμου
Φρϑςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρϐπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Δόμητρα Ρουφογϊλη
ΑγλαϏα ουρανό

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφοϑνου
Μιχαόλ Σρϊκασ
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Ιωϊννησ κουτϋρησ
Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ
Περικλόσ Ζόκασ
Ιωϊννησ Κεχρόσ

Δημότριοσ Σοϑτουζασ
Αικατερύνη Υαςοϑλη
Νικϐλαοσ τϊππασ
Γεωργύα Μπρϋμπου
Γεώργιοσ Ρεμοϑνδοσ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ
Νικϐλαοσ Κουτϊκησ
Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ

ΑΠΟΝΣΕ
Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ

Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικϐλαοσ Αποςτολϐπουλοσ
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ

Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρϐεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργοϑ κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκοϑμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρϐντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολϐπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ
κα Ειρόνη Πετροποϑλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρϐεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερϐμενοσ ςτο 6ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ,
ϋδωςε τον λϐγο ςτην Αντιδόμαρχο Παιδεύασ, Νεολαύασ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ κα Μαρύα Αθαναςϊκου Μουντϊκη, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:

ΑΔΑ: 7Θ85ΩΞ1-ΦΟΨ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Με την υπ΄ αριθ. 3160/14-10-2016 (ΑΔΑ: Ω2Τ17Λ7-8ΗΜ) απϐφαςη τησ Περιφερειϊρχη Αττικόσ, εντϊχθηκε η
πρϊξη «Κϋντρο Κοινϐτητασ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ» με κωδικϐ ΟΠ 5002017, ςτον ϊξονα Προτεραιϐτητασ
(09) «Προώθηςη τησ Κοινωνικόσ ϋνταξησ και καταπολϋμηςη τησ Υτώχειασ και Διακρύςεων - Διαςφϊλιςη τησ
Κοινωνικόσ υνοχόσ του Ε.Π. «Αττικό 2014-2020» που ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο.
Η Πρϊξη αφορϊ ςτην τριετό λειτουργύα Κϋντρου Κοινϐτητασ ςτον Δόμο Παπϊγου - Φολαργοϑ, ςϑμφωνα με
τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ που ορύζονται ςτον οδηγϐ εφαρμογόσ και Λειτουργύασ των Κϋντρων
Κοινοτότων.
Με την υπ΄ αριθ. 288/2016 (ορθό επανϊληψη - ΑΔΑ: ΩΥΛΕΩΞ1-ΔΑΒ) απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου,
εγκρύθηκε η πρϐςληψη προςωπικοϑ με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου οριςμϋνου χρϐνου για χρονικϐ
διϊςτημα ενϐσ ϋτουσ, με δυνατϐτητα ανανϋωςησ ό παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ ϋωσ τη λόξη του προγρϊμματοσ
ωσ εξόσ:
Για τη ςτελϋχωςη του υποϋργου (Α/Α1) Κϋντρο Κοινϐτητασ:



Δυο (2) ϊτομα ΠΕ/ΣΕ Κοινωνικών Λειτουργών (εκ των οπούων ο ϋνασ ςυντονιςτόσ) και
Ένα (1) ϊτομο ΠΕ Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ

Σο Κϋντρο Κοινϐτητασ, ςϑμφωνα με τη ΟΦ 1/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΖΩΩΞ1-Π19) ανακούνωςη και την υπ΄ αριθ.
23864/21-02-2017 ϋγκριςη του ΑΕΠ, ϋχει ςτελεχωθεύ ωσ εξόσ:



απϐ 11-09-2017 ϋωσ 10-09-2018 με (1) ϊτομο ΠΕ Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ και ανανϋωςη ςϑμβαςησ
απϐ 11-09-2018 ϋωσ 10-09-2019 και
απϐ 15-01-2018 ϋωσ 14-01-2019 με (2) ϊτομα ΣΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

ϑμφωνα με την απϐ 05-12-2018 βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών τοϑ Δόμου, ςτον
προϒπολογιςμϐ οικονομικοϑ ϋτουσ 2019, ϋχουν εγγραφεύ οι αναγκαύεσ πιςτώςεισ για τη μιςθοδοςύα τοϑ
παραπϊνω προςωπικοϑ, ενώ θα προβλεφθοϑν ανϊλογεσ πιςτώςεισ για το ϋτοσ 2020 ςτουσ ακϐλουθουσ Κ.Α.:



60.6041.0001 με τύτλο «αποδοχϋσ ςυμβαςιοϑχων για την υλοπούηςη του ϋργου: Κϋντρο Κοινϐτητασ
Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ», ποςϐ 38.400,00€.
60.6054.0001 με τύτλο «ειςφορϊ υπϋρ ΙΚΑ ςυμβαςιοϑχων για την υλοπούηςη του ϋργου: Κϋντρο
Κοινϐτητασ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ», ποςϐ 9.700,00€.

τισ διατϊξεισ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 72 του Ν. 4342/2015 και την παρ. 1 του ϊρθρου 21 του Ν. 4452/17
ορύζεται ϐτι οι ανανεώςεισ ςυμβϊςεων προςωπικοϑ με ςχϋςη εργαςύασ ΙΔΟΦ, που απαςχολεύται ςϑμφωνα με
τισ διατϊξεισ τοϑ ϊρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ χρηματοδοτοϑμενων απϐ διεθνεύσ κ.λπ.
οργανιςμοϑσ προγραμμϊτων, εξαιροϑνται πλϋον τησ ΠΤ 33/2006 ϐπωσ ιςχϑει.
Σο ΤΠΕΔΑ με την οικ. 4832/21-12-2015 εγκϑκλιϐ του, ενημερώνει τουσ φορεύσ ϐτι οι ανανεώςεισ ό
παρατϊςεισ των ςυμβϊςεων πραγματοποιοϑνται με απϐφαςη του αρμϐδιου για την πρϐςληψη οργϊνου, με τη
λόξη των προηγοϑμενων ςυμβϊςεων. Απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου απαιτεύται ϐταν δεν ανανεώνεται το
ςϑνολο των ςυμβϊςεων των εργαζομϋνων αλλϊ μϋροσ αυτών. τισ δομϋσ που υπϊγονται απ’ ευθεύασ ςτουσ
Δόμουσ, την οριςτικό απϐφαςη για ανανϋωςη ό μη τησ ςϑμβαςησ λαμβϊνει το Δ.. με ςυγκεκριμϋνη και ρητώσ
αναγραφϐμενη αιτιολογύα (π.χ. ςτην περύπτωςη απϐφαςησ μη ανανϋωςησ).
Ο Δόμοσ κρύνει απαραύτητη τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ τοϑ προγρϊμματοσ, με τον ύδιο αριθμϐ
προςωπικοϑ και ειδικϐτητεσ και επομϋνωσ, ςόμερα καλεύ το ςώμα τοϑ Δημοτικοϑ υμβουλύου να αποφαςύςει
την ανανϋωςη των δϑο (2) ςυμβϊςεων που λόγουν ςτισ 14-01-2019, ωσ εξόσ:

ΑΔΑ: 7Θ85ΩΞ1-ΦΟΨ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, τησ παρ. 5 του ϊρθρου 72 του N.
4342/2015, την οικ. 44832/21-12-2015 εγκϑκλιο του ΤΠ.Ε.Δ.Α. και τη βεβαύωςη τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ τοϑ
Δόμου, προτεύνεται η ανανϋωςη / παρϊταςη των κατωτϋρω ςυμβϊςεων, με δυνατϐτητα νϋασ ανανϋωςησ /
παρϊταςησ ϋωσ τη λόξη τοϑ προγρϊμματοσ, για την υλοπούηςη τησ πρϊξησ: «Κϋντρο Κοινϐτητασ Δόμου
Παπϊγου - Φολαργοϑ», με κωδικϐ ΟΠ 5002017 ΠΕΠ Αττικόσ, ΕΠΑ 2014-2020 ωσ εξόσ:
Για τη ςτελϋχωςη του υποϋργου Κϋντρο Κοινϐτητασ:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΑΝΣΩΝΙΑ
ΛΙΑΡΑΚΟΤ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ

1
2

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ / ΚΛΑΔΟ
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
απϐ 15-01-2019 ϋωσ 14-01-2020
απϐ 15-01-2019 ϋωσ 14-01-2020

Για τισ ςυμβϊςεισ που θα λόξουν 14-01-2020 θα ληφθεύ ξανϊ απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου.
Επιπλϋον, διευκρινύζεται ϐτι ο Δόμοσ μασ θα ενημερώςει τα μϋλη τησ Επιτροπόσ τησ ΠΤ 33/2006 για κϊθε
μύα απϐ τισ πραγματοποιοϑμενεσ ανανεώςεισ ςυμβϊςεων, θα δημοςιεϑςει τισ πρϊξεισ ανανϋωςησ ςτην
Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, με ϋναρξη ιςχϑοσ
των ανανεώςεων τη λόξη των προηγοϑμενων ςυμβϊςεων (ϊρθρο 9 Ν. 4350/2015).
Παρακαλοϑμε για τη ςυζότηςη του παρϐντοσ θϋματοσ και τη λόψη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ.
Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, μετϊ απϐ διαλογικό ςυζότηςη και αφοϑ ϋλαβε υπϐψη τισ διατϊξεισ του ϊρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δημοτικοϑ υμβουλύου,

ΑΠΟΥΑΙΕ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εγκρύνει ςϑμφωνα με την ανωτϋρω ειςόγηςη, την ανανϋωςη / παρϊταςη ςυμβϊςεων δϑο (2) υπαλλόλων
Ιδιωτικοϑ Δικαύου Οριςμϋνου Φρϐνου τοϑ Κϋντρου Κοινϐτητασ του Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, για ϋνα (1)
ϋτοσ, με δυνατϐτητα νϋασ ανανϋωςησ / παρϊταςησ ϋωσ τη λόξη τοϑ προγρϊμματοσ, για την υλοπούηςη τησ
πρϊξησ «Κϋντρο Κοινϐτητασ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ», με κωδικϐ ΟΠ 5002017 ΠΕΠ Αττικόσ, ΕΠΑ 20142020 ωσ εξόσ:
Για τη ςτελϋχωςη του υποϋργου Κϋντρο Κοινϐτητασ:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΑΝΣΩΝΙΑ
ΛΙΑΡΑΚΟΤ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ
ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ

1
2

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ
ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΤΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ / ΚΛΑΔΟ
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
απϐ 15-01-2019 ϋωσ 14-01-2020
απϐ 15-01-2019 ϋωσ 14-01-2020

ϑμφωνα με την απϐ 05-12-2018 βεβαύωςη τησ Δ/νςησ Οικονομικών Τπηρεςιών τοϑ Δόμου, ςτον
προϒπολογιςμϐ οικονομικοϑ ϋτουσ 2019, ϋχουν εγγραφεύ οι αναγκαύεσ πιςτώςεισ για τη μιςθοδοςύα τοϑ
παραπϊνω προςωπικοϑ, ενώ θα προβλεφθοϑν ανϊλογεσ πιςτώςεισ για το ϋτοσ 2020 ςτουσ ακϐλουθουσ Κ.Α.:



60.6041.0001 με τύτλο «αποδοχϋσ ςυμβαςιοϑχων για την υλοπούηςη του ϋργου: «Κϋντρο Κοινϐτητασ
Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ» ποςϐ 38.400,00€.
60.6054.0001 με τύτλο «ειςφορϊ υπϋρ ΙΚΑ ςυμβαςιοϑχων για την υλοπούηςη του ϋργου: «Κϋντρο
Κοινϐτητασ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ» ποςϐ 9.700,00€.

ΑΔΑ: 7Θ85ΩΞ1-ΦΟΨ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Για τισ ςυμβϊςεισ που θα λόξουν 14-01-2020 θα ληφθεύ ξανϊ απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου.
Η αρμϐδια υπηρεςύα τοϑ Δόμου Παπϊγου - Φολαργοϑ, θα ενημερώςει τα μϋλη τησ Επιτροπόσ τόσ ΠΤ
33/2006 για κϊθε μύα απϐ τισ πραγματοποιοϑμενεσ ανανεώςεισ ςυμβϊςεων, θα δημοςιεϑςει τισ πρϊξεισ
ανανϋωςησ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,
με ϋναρξη ιςχϑοσ των ανανεώςεων τη λόξη των προηγοϑμενων ςυμβϊςεων (ϊρθρο 9 Ν. 4350/2015).

Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ϑμβουλοι κ.κ. Φρϑςα Παρύςη, Μιχαόλ Φατζόσ,
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ, Ιωϊννησ κουτϋρησ, Κων/νοσ - Πολυχρϐνησ Σύγκασ, Περικλόσ Ζόκασ, Ιωϊννησ Κεχρόσ,
Δημότριοσ Σοϑτουζασ, Φριςτύνα Πολυκαλϊ, Νικϐλαοσ Κουτϊκησ και Νικϐλαοσ Καραγιϊννησ.

Η απόφαςη ϋλαβε τον αριθμό 317/2018.

Ο Γραμματϋασ

Ο Πρϐεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Σα Μϋλη

Δ. Οικονϐμου, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρϐπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Β. Νικϊκη, Δ.
Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφοϑνου, Α. Υαςοϑλη, Ν. τϊππασ, Γ. Μπρϋμπου, Γ.
Ρεμοϑνδοσ.

