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Νέα Φηιαδέιθεηα 23/6/2020
Αξηζ. Πξση. : 13503/24-6-2020

Γ/νση Γιοικητικών Τπηπεσιών
Σμήμα Τποστήπιξηρ
Πολιτικών Οπγάνων
Γπαυείο Οικ. Δπιτποπήρ

Σασ. Γ/νση: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 137/2020
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ
έζνδα πνπ πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 70%
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ
(δηδάθηξσλ) απφ ηνπο σθεινχκελνπο γηα ην
έηνο 2020».

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ.
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο

1

ΑΔΑ: 6ΖΠΨ46ΜΩ0Ι-ΗΓΘ

δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 12999/23/18-6-2020 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 6)
Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Γξεηδειηάο Παληειήο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.


Η θ. Α.Παπαθψζηα πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ..



Ο θ. Ν.εξεηάθεο απνρψξεζε απφ ηε πλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ..

Ο θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 10ο Θέκα Η.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 12946/17-6-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα
αθφινπζα:
ΘΔΜΑ: Πξνγξακκαηηζκφο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο
δαπάλεο απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ
θαηαβνιή αληηηίκνπ (δηδάθηξσλ) απφ ηνπο σθεινχκελνπο, γηα ην έηνο 2020.
χκθσλα κε ηα ππ΄ αξηζκ. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο
αληίζηνηρα, πξέπεη λα ππνβάιινπκε ηα αηηήκαηά καο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ ηνπο
σθεινχκελνπο, κέζσ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ
γηα έγθξηζε ππφ ηε κνξθή έθδνζεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ.
Η Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο καο απέζηεηιε αηηήκαηα γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ
απφ ηνπο σθεινχκελνπο αιιά θαη ηδίνπο πφξνπο γηα ην έηνο 2020, σο εμήο:




Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Δικαστικών – Γλςπτικήρ
Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Δικαστικών - Εωγπαυικήρ
Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Αντισυαίπισηρ

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηα ππ΄ αξηζκ. 11510/4-6-2020 & 12712/16-6-2020
έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλαθζνχλ νη
σο άλσ αλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, σο εμήο:
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 ΓΑΘΑΙΟ ΔΗΘΑΣΗΘΧΛ – ΓΙΤΠΣΗΘΖ
 ΓΑΘΑΙΟ ΔΗΘΑΣΗΘΧΛ - ΕΧΓΡΑΦΗΘΖ
Ο Γήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδφλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απνθιεηζηηθά απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο, κε έλα δάζθαιν (1) δάζθαιν
εηθαζηηθψλ θαηεγνξίαο Π.Δ. θαη έλα (1) δάζθαιν δσγξαθηθήο θαηεγνξίαο Π.Δ. κε
ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε ηεο εηθαζηηθήο παηδείαο ηεο πφιεο καο
πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο πνπ
ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο θαιιηηερληθήο ηνπο δεμηφηεηεο θαη λα
αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέα πιηθά θαη λα γλσξίζνπλ ηελ εθαξκνγή
ησλ πνηθίισλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ γχξσ απφ θαηλνχξγηεο θαη παιηέο ηερληθέο, πνπ ζα
ηνπο νδεγήζνπλ ζε πξνζσπηθέο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο.
Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηνλ θαζέλα ζα ζπλαθζνχλ γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο (12 κελψλ) .
.
Σν έξγν ησλ δαζθάινπ εηθαζηηθψλ θαη ηνπ δαζθάινπ δσγξαθηθήο ζα εθηειείηαη ζηνπο
ρψξνπο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ καο επί
ηεο νδνχ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ 11 ή ζε φπνην άιιν ρψξν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ππνδείμεη ν Γήκνο
καο.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν δάζθαινο εηθαζηηθψλ θαη ν δάζθαινο
δσγξαθηθήο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:
1. Σελ γλσξηκία, δηδαζθαιία ζηηο αξρέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζε πνηθηιία
εθθξάζεσλ θαη ηερληθψλ ( δσγξαθηθή, γιππηηθή, ραξαθηηθή, θαηαζθεπέο κε
δηάθνξα πιηθά, κπαηίθ, πθαληηθή, θνιιάδ, ζθίηζν, θσηνγξαθία, θεξακηθή ,
ςεθηδσηφ θ.ι.π.)
2. Σελ δηδαζθαιία αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηηο αξρέο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζε
αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο κε ηε ρξήζε θαη θαηάθηεζε δηαθφξσλ πιηθψλ
θαη ηερληθψλ.
3. Πεηξακαηηζκφο κε λέα πιηθά θαη γλσξηκία κε ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ
εθθξαζηηθψλ κέζσλ γχξσ απφ θαηλνχξγηεο θαη παιηέο ηερληθέο πνπ ζα ηνπο
νδεγήζνπλ ζε πξνζσπηθέο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο.
Σν έξγν ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, θαζεκεξηλά
πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη
ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο.
Δπίζεο, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν ζα ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο- παξαζηάζεηο ηνπ
Γήκνπ, θαζεκεξηλέο, αξγίεο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο
δηνξγάλσζήο θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ ηνπ Γήκνπ καο .
Σν θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο έξγνπ γηα ηνλ
θαζέλα απφ ηνπο αλάδνρνπο, ζα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 10.100,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.
02.15.6117.013 κε ηίηιν « χκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε δαζθάινπο εηθαζηηθψλ»
πίζησζεο 20.286,23 € πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020.
 ΓΑΘΑΙΟ ΑΛΣΗΦΑΗΡΗΖ
Ο Γήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδφλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απνθιεηζηηθά απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ απφ ηνπο σθεινχκελνπο, κε έλα δάζθαιν (1) δάζθαιν
αληηζθαίξηζεο θαηεγνξίαο Π.Δ. Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο (απφθνηην Σ.Δ.Φ.Α.Α.)
κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη πξνψζεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο κέζσ ηεο
εηδηθφηεηαο ηεο αληηζθαίξηζεο (ηέληο) πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε κηθξνχο θαη
κεγάινπο λα αζιεζνχλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο.
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Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηνλ θαζέλα ζα ζπλαθζνχλ γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο (12 κελψλ) .
Σν έξγν ηνπ δαζθάινπ αληηζθαίξηζεο δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηα θαζήθνληα ησλ
Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ ζην Γήκν καο, θαζφηη ε
ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα δελ θαηέρεηαη απφ απηνχο.
Η πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζα εθηειείηαη ζηα γήπεδα
αληηζθαίξηζεο (ηέληο) επί ησλ νδψλ Ν. Πιαζηήξα & Λαραλά –Ν. Φηιαδέιθεηα.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν δάζθαινο αληηζθαίξηζεο κεηαμχ άιισλ
πεξηιακβάλνπλ:
1. Σε δηδαζθαιία θαη γλσξηκία ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο .
2. Σε δηεμαγσγή, αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ ζε αγσληζηηθέο
εθδειψζεηο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ.
Σν έξγν ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν,
θαζεκεξηλά πξσηλέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο.
Δπίζεο, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν ζα ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο- παξαζηάζεηο ηνπ
Γήκνπ, θαζεκεξηλέο, αξγίεο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο
δηνξγάλσζεο απφ ηελ ππεξεζία θαζψο επίζεο θαη ζην ζεξηλφ πξφγξακκα ηεο
Ηκεξήζηαο Αζιεηηθήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά 6-12 εηψλ, πνπ
δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ν Γήκνο καο κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. .
Σν θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. θαη ινηπψλ
θξαηήζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.6117.018 κε ηίηιν « χκβαζε κίζζσζεο
έξγνπ κε δάζθαιν αληηζθαίξηζεο» αξρηθήο πίζησζεο 5.000,00 € πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2020.
χκθσλα κε
1)-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηζρχεη
2)-Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14, ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012, φπσο έρνπλ
αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηζρχνπλ.
3)-Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 352/ηεχρνο Β΄/9-22017).
4)-Σα ππ΄ αξηζκ. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020
έγγξαθα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο αληίζηνηρα
5)-Σα ππ΄ αξηζκ. 11510/4-6-2020 & 12712/16-6-2020 έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.
6)-Σν γεγνλφο φηη έρεη γίλεη πξφβιεςε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
νηθνλ. έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 11770/9-6-2020 βεβαίσζε ηεο
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, γηα ηελ θάιπςε ηεο
απαηηνχκελεο δαπάλεο
παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθήο κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ
έζνδα πνπ πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ θαηαβνιή αληηηίκνπ
(δηδάθηξσλ) απφ ηνπο σθεινχκελνπο, γηα ην έηνο 2020.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 22/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Καηά

ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ.
Κ.Σνκπνχινγινπ, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκα ην πκβνχιην
Νενιαίαο θαη Άζιεζεο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ αξηζ. 255/19 απφθαζε Γ..
θαη είλαη αξκφδην, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ηνπ
Γήκνπ.

Μεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα επηκέξνπο
αηηήκαηα γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε δαπάλεο ππφ ηελ
κνξθή αληηηίκνπ πνπ απεζηάιεζαλ απφ ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκαηα
Παηδείαο -Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ
θαη :








Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, φπσο ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14, ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012, φπσο
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηζρχνπλ.
Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 352/ηεχρνο Β΄/9-22017).
Σα ππ΄ αξηζκ. πξση. 11072/18-2-2020 θαη 15701/4108/21-2-2020
έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο αληίζηνηρα
Σα ππ΄ αξηζκ. πξση. 11510/4-6-2020 & 12712/16-6-2020 έγγξαθα
ηεο
Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.
Σν γεγνλφο φηη έρεη γίλεη πξφβιεςε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 11770/9-62020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ
θάιπςε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(5 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ)
Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θάιπςε ηεο
δαπάλεο απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ
θαηαβνιή αληηηίκνπ (δηδάθηξσλ) απφ ηνπο σθεινχκελνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά
εθηηζέκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο, σο εμήο :




Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Δικαστικών – Γλςπτικήρ
Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Δικαστικών - Εωγπαυικήρ
Ένα (1) ΠΔ Γάσκαλο Αντισυαίπισηρ

ζχκθσλα κε ηα ππ΄ αξηζκ. πξση. 11510/4-6-2020 & 12712/16-6-2020 έγγξαθα
ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ.
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Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηνλ θαζέλα εθ ησλ αλσηέξσ ζα ζπλαθζνχλ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο (12 κελψλ) .


εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πιεξσκήο ηνπ αλσηέξσ
πξνζσπηθνχ έρεη γίλεη πξφβιεςε πηζηψζεσλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11770/9-62020 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 137/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Δσωτεπική Γιανομή :
1. Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
4. Δληεηαικέλν Γεκ. χκβνπιν Αζιεηηζκνχ θ. .Μπεξδέζε
5. Γξαθείν Α/δεκάξρνπ Οηθνλ. Τπεξεζηψλ
6. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
7. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκαηα Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ
8. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
10. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
11. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα
12. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
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