
 
 
    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 05.02.2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 3η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 05.02.2014 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:1542 
 

<< Λήψη απόφασης περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραµµάτων  για το έτος 2014 σύµφωνα µε 
την υπ΄αριθµ. πρωτ. : ΟΙΚ  3259/30-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.>>.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
∆ήµαρχος: Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γεώργιος   
Πρόεδρος: Μαλαµατίνη - Φατώλια Μελαχροινή 
Αντιπρόεδρος : Χριστοδούλου Γεωργία ( Απουσίαζε )  
Γραµµατέας: Κουφογιάννης ∆ηµήτριος  
 
1/. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                             
2/. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                     
3/. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                    
4/. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               
5/. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                 
6/. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                               
7/. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                
8/. ΜΑΝΙΝΗ – ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ   
9/. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,  ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,   
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ , ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΒΟΥΛΓΑΡΗ – 
ΤΣΙΑΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ,  ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , KONTOΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΎΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ,ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  .                                                                               
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  - ∆.Κ. 
ΖΑΓΟΡΑΣ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - Τ.Κ. 
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ,ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ , ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙ, 
ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ , ΝΑΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ,  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
  
Σύµφωνα µε την 1221/03-02-2014    έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου , που επιδόθηκε κατά τα 
νόµιµα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση  κρίνεται ως κατεπείγουσα  λόγω 
της υπ΄αριθµ. πρωτ. : ΟΙΚ . 3259/30-01-2014  εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών . 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 3ης  Συνεδρίασης ( Έκτακτης ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου,  που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου  στην 
Ζαγορά    , την 05.02.2014   ηµέρα Τετάρτη    και ώρα 14:00 µ.µ. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Ζαγοράς κ. Σπανός ∆ηµήτριος προσήλθε κατά την συζήτηση των θεµάτων εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , ( δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών παρόντες ήταν 11 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  ) , η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
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ΘΕΜΑ : 2ο   

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσµενούς δηµοσιονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και 
στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των 
φορέων του δηµοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως 
προσλήψεων. 

Οι φορείς µπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραµµάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 9 του 
ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήµατα παροχής γνωµοδότησης για πλήρωση θέσεων 
εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες των Α∆, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠΕΣ,  
προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του ΑΣΕΠ.  

Από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 
της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την 
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και για τη σύναψη συµβάσεων 
έργου στους φορείς αρµοδιότητάς σας θα είναι µειωµένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση µε το 2013. 
Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου και οι συµβασιούχοι έργου που αµείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη 
µορφή αντιτίµου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών 
προγραµµάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι. 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων 
έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να 
λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, είναι οι εξής: 

1. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) 

2. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 
παρ.14 του ν.4071/2012) 

3. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους. 

4. Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α και β βαθµού στο πλαίσιο προγραµµάτων. 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι: 

•Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι, ΝΠ∆∆ αυτών, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ) 

• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθµού, των οποίων οι συµβάσεις 
εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του 
ν.4057/2012).  

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως 
ισχύει, είτε υπό τη µορφή έκδοσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής 
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Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να 
αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.  

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. οικ. 3259/30.01.2014  
οι αρµόδιες υπηρεσίες µας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαµβάνοντας υπόψη τις άκρως 
απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειµένου να υποβληθούν τα αιτήµατα για τον 
προγραµµατισµό του έτους 2014, στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στο 
πλαίσιο προγραµµάτων  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος  την εισήγηση της υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προσωπικού  κας Γάκη Σπυριδούλας  µε θέµα << Περί προγραµµατισµού προσλήψεων 
προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων για το έτος 
2014 σύµφωνα µε την υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.3259/30-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών>> στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.πρωτ.:οικ.3259/30-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά 
µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού 
και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης  θα πρέπει ο ∆ήµος µας, το αργότερο έως 10-02-2014 να υποβάλλει τα 
σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσωπικού ορισµένου χρόνου αιτήµατά του στην Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Θεσσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, και το αργότερο  έως 17-02-2014 τα σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου αιτήµατά του στο ΑΣΕΠ λόγω των 
επερχόµενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Η έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων για το έτος 2014 επιβάλλεται 
λόγω της αναστολής των πάσης φύσεως προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών, καθώς και των 
προπαρασκευαστικών αυτών ενεργειών, για το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται των 
αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων προκειµένου ο ∆ήµος µας 
να έχει ήδη στελεχωθεί µε το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγραµµάτων, πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού µε 
σχέση µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων απαιτούνται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

α) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς ο λόγος για τον 
οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου. 

β) Αντίγραφο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι 
θέσεις του αιτούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚ∆Υ 
(ν.3584/2007).  

γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εµπεριστατωµένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν 
µπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.  

δ) Βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οι σχετικές 
πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον 
προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση που η σύµβαση λήξει µετά την 31η-12-2014.  

ε) Βεβαίωση του φορέα και του οικείου Γενικού Γραµµατέα σχετικά µε την πηγή χρηµατοδότησης του Π∆Ε 
ή την Πράξη Ένταξης που αναφέρεται ο αντίστοιχος κωδικός ή το Συµβόλαιο υλοποίησης του έργου. 

στ) Το Παράρτηµα Γ3 για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραµµάτων 
συµπληρωµένο. 
Εν συνεχεία, αφού διαπιστωθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων, 

έπειτα από τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις έργου που δεν 
υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνουν 
στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και µε σαφήνεια, η αναγκαιότητα 
χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη 
τέτοιων συµβάσεων, δεν θα προωθούνται τα σχετικά αιτήµατα. Επίσης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ πίνακας µη 
προωθηµένων σ’ αυτό  αιτηµάτων. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.οικ..3259/30-01-
2014 οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας συνέταξαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να υποβληθούν 
τα αιτήµατα για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της αριθ.πρωτ.:οικ.3259/30-01-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, προτείνεται όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει την πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» για την υλοποίηση της Πράξης «Συµπολιτεία Απασχόλησης» µε κωδικό ΟΠΣ: 395638, η οποία 

ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΩΡΚ-6Κ2



χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 75% και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων σε ποσοστό συµµετοχής 25%.     

Συγκεκριµένα, εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου, η οποία θα αφορά νέα πρόσληψη, όπως παρακάτω: 

 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθµός 
Ατόµων 

Αντικείµενο 
απασχόλησης 

Πηγή 
χρηµατοδότησης 

∆απάνη 
Χρονική 
διάρκεια 

1 
ΠΕ 

Πολιτικών 
Επιστηµών 

1 

Συντονισµός 
δράσεων του 

Προγράµµατος 
‘Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 
∆υναµικού’ 

ΣΑΕ:ΕΠ0068 
Π∆Ε:2013ΕΠ00680009 

2.576,09 10 µήνες 

 
Το αντικείµενο µε το οποίο θα απασχοληθεί το προαναφερόµενο προσωπικό περιλαµβάνει δράσεις 

δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των οµάδων στόχου, δράσεις δικτύωσης των 
φορέων µε ηλεκτρονικά και φυσικά µέσα, καθώς και δικτύωσης των ωφελουµένων του έργου µε φορείς και 
επιχειρήσεις. Υπηρεσίες για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό µε συγκεκριµένα τυπικά 
προσόντα και εξειδικευµένη εµπειρία στα εν λόγω αντικείµενα, τα οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από 
τους υπηρετούντες υπαλλήλους του ∆ήµου µας. 

Στον  εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 έχει  προβλεφθεί στον  
Κ.Α.00/6736.04 το ποσό των 5.500,00 €  για «Υλοποίηση δράσης "Τ.Ο.Π.Σ.Α."» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», το οποίο χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 75% και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε 
ποσοστό συµµετοχής 25%.   
  Σε περίπτωση που η σύµβαση  λήξει µετά την 31η-12-2014, ανάλογη πίστωση  θα εγγραφεί  και στον 
προϋπολογισµό του επόµενου έτους. 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα 
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

Τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το αίτηµά µας (Παράρτηµα Β), όπως αναφέρονται 
στην υπ’ αριθ.πρωτ.:οικ.3259/30-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία της παρούσης απόφασης.  
 
Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά .  
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 

• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  

• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  

• τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 

• Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν) 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3321/Β΄/12-12-2012 )  

• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 3259/30.01.2014   

• τις εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου  έτους 
2014  (βεβαίωση αριθ. 1546/06-02-2014 της οικονοµικής υπηρεσίας)   

• τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1/. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό σύµβασης  µίσθωσης έργου του έτους 2014 στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,  που αφορά νέα 
πρόσληψη , ενός   ( 1 ) ατόµου ως εξής : 
 

Α/Α Ειδικότητα 
Αριθµός 
Ατόµων 

Αντικείµενο 
απασχόλησης 

Πηγή 
χρηµατοδότησης 

∆απάνη 
Χρονική 
διάρκεια 

1 
ΠΕ 

Πολιτικών 
Επιστηµών 

1 

Συντονισµός 
δράσεων του 

Προγράµµατος 
‘Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 
∆υναµικού’ 

ΣΑΕ:ΕΠ0068 
Π∆Ε:2013ΕΠ00680009 

2.576,09 10 µήνες 
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Η ανωτέρω σύµβαση  µίσθωσης έργου κρίνεται  απαραίτητο να συναφθεί  για τους εξής λόγους : 

• Το αντικείµενο µε το οποίο θα απασχοληθεί το προαναφερόµενο προσωπικό περιλαµβάνει 

δράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των οµάδων στόχου, δράσεις 

δικτύωσης των φορέων µε ηλεκτρονικά και φυσικά µέσα, καθώς και δικτύωσης των 

ωφελουµένων του έργου µε φορείς και επιχειρήσεις. Υπηρεσίες για την εκτέλεση των οποίων 

απαιτείται προσωπικό µε συγκεκριµένα τυπικά προσόντα και εξειδικευµένη εµπειρία στα εν λόγω 

αντικείµενα, τα οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του 

∆ήµου µας. 

2/. Εγκρίνει επίσης το σχετικό αίτηµα  χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου 
έτους 2014, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  
 
3/.  Η ανωτέρω σύµβαση  µίσθωσης έργου θα βαρύνει τον  κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 
2014 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου : 
- Κ.Α.00/6736.04 το ποσό των 5.500,00 €  για «Υλοποίηση δράσης "Τ.Ο.Π.Σ.Α."» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», το οποίο χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 75% και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε 
ποσοστό συµµετοχής 25%  . 
 Σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31η-12-2014, ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και 
στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. 

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα 
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
4/. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων συµβάσεων µίσθωσης 
έργου.  
Τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το αίτηµά µας (Παράρτηµα Β), όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθ.πρωτ.:οικ.3259/30-01-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία 
της παρούσης απόφασης.  
 
5/. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 
 

               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  35/2014 
 Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
( ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ) 

   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                               Ζαγορά 06.02.2014  
                                                O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
         

 
                                ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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