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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/22-3-2016  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 51/2016 

Έγκριση σύναψης µίας σύµβασης 
µίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους µε 

ένα Κτηνίατρο στο πλαίσιο του 
Προγραµµατισµού Προσλήψεων εκτάκτου 

προσωπικού έτους 2016. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 22 Μαρτίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5392/18-3-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  
Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος της Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Τo ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει να συζητηθεί το 14ο θέµα 
της ηµερησίας διατάξεως µετά την συζήτηση του 9ου θέµατος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το  8ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την από 9 Μαρτίου 2016 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε  θέµα: «Έγκριση 
σύναψης µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους µε ένα 
Κτηνίατρο , στο πλαίσιο του Προγραµµατισµού Προσλήψεων Εκτάκτου 
Προσωπικού έτους 2016 », η οποία έχει ως εξής 
  

«Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , µε την υπ’ 
αριθµ. οικ.5420/22-2-2016 εγκύκλιό του «περί προγραµµατισµού προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ 
αυτών» , ζήτησε από τους εν λόγω Φορείς , µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης , 
να υποβάλουν τα αιτήµατά τους για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου 
Ορισµένου χρόνου για το έτος 2016 . 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως 
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
3812/2009, ισχύουν τα ακόλουθα : 
         Για τη σύναψη  σύµβασης µίσθωσης  έργου  από  υπηρεσίες   και νοµικά 
πρόσωπα  του δηµόσιου  τοµέα µε  φυσικά  πρόσωπα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των  άρθρων  681  κ.ε.  του Αστικού Κώδικα ή µε άλλες ειδικές διατάξεις,  απαιτείται  
η προηγούµενη   έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού  Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου  
υπουργού,  µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός  των προσώπων που  θα  
απασχοληθούν, το  συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα  
που απαιτείται  για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου,  το συνολικό ποσό 
της αµοιβής του αναδόχου, ο  τόπος  εκτέλεσης του έργου,  καθώς και ότι  το έργο 
δεν ανάγεται στον  κύκλο  των συνήθων  καθηκόντων των υπαλλήλων  του οικείου  
φορέα   και  αιτιολογία  για  τους λόγους  που δεν µπορεί  να εκτελεστεί  από 
υπαλλήλους του.  Με τη σύµβαση µίσθωσης  έργου καθορίζονται  οι τυχόν 
αναγκαίοι   όροι  και κάθε λεπτοµέρεια,  σχετικώς µε τα δικαιώµατα  και τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου.  Σύµβαση  µίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες  και  
διαρκείς  ανάγκες είναι  αυτοδικαίως  και καθ' ολοκληρίαν άκυρη. 
         Για την  έκδοση της κατά την προηγούµενη παράγραφο  απόφασης, καθώς 
και για την προηγούµενη έγκριση,  όπου αυτή προβλέπεται,  κατά τις  κείµενες 
διατάξεις,  για  τη σύναψη σύµβασης  µίσθωσης έργου, απαιτείται  βεβαίωση του 
ΑΣΕΠ   ότι  πρόκειται  για γνήσια σύµβαση έργου  που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη  
εργασία και δεν καλύπτονται µε αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
 Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο µε αντίστοιχη 
σύµβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, 
όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
3812/2009 και της  παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 δεν επιτρέπεται η 
σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή 
γραµµατειακής υποστήριξης του φορέα, ενώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 
άρθρου 2 της από 31/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, επιτρέπεται, για 
όσο χρόνο ισχύει ο περιορισµός των ετήσεων προσλήψεων και διορισµών τακτικού 
προσωπικού, δηλαδή έως 31/12/2016, η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 
άτοµα αντίστοιχων ειδικοτήτων µε εκείνες που προβλέπονται στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα.            

Μετά από τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη :  
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α) Την πρόταση-εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης , σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να προχωρήσουµε στις 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) Κτηνίατρο . 
β) Το γεγονός ότι , έχει οξυνθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό το πρόβληµα των 
αδέσποτων ζώων σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου Μεγαρέων και η σύναψη 
σύµβασης µίσθωσης έργου µε Κτηνίατρο κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου ένας 
ειδικός επιστήµονας να αναλάβει το έργο της κτηνιατρικής περίθαλψης των 
αδέσποτων ζώων (περισυλλογή , σήµανση , στείρωση , αποµάκρυνση ζώου 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής κλπ) και όλες τις άλλες αρµοδιότητες και 
υποχρεώσεις µας που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς …» (ΦΕΚ 15τ.Α΄ 
/2012).  
γ) Το γεγονός ότι , στον ∆ήµο Μεγαρέων δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος κλάδου 
ΠΕ Κτηνιάτρων  
δ) Το γεγονός ότι , µετά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 33 του 
Ν.4024/2011 , αναφορικά µε την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων , στον 
∆ήµο µας δεν υπάρχει Οργανική θέση Κτηνιάτρου . 
ε) Το γεγονός ότι , πιο  πάνω έργο  δεν  ανάγεται  στον κύκλο των συνήθων 
καθηκόντων  των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

Εισηγούµαστε 
         Την έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα φυσικό πρόσωπο 
κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Κτηνιάτρου , για της ανάγκες του έργου περίθαλψης 
των αδέσποτων ζώων (περισυλλογή , σήµανση , στείρωση , αποµάκρυνση ζώου 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής κλπ) και όλες τις άλλες αρµοδιότητες και 
υποχρεώσεις  που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4039/2012 
«Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς …» (ΦΕΚ 15τ.Α΄ /2012). 

Το προς ανάθεση έργο  είναι προσωρινό  και  θα διαρκέσει ένα (1) έτος από 
την ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται 
τµηµατικά κάθε µήνα.  

Το ποσό της αµοιβής της εκτελεσθείσας  εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των  
12.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένων και των  νοµίµων  κρατήσεων) και θα 
καταβληθεί σε δώδεκα (12) δόσεις ταυτόχρονα µε την, όπως  αναφέρεται  πιο 
πάνω, τµηµατική  παράδοση του  έργου». 

 
Το ∆ηµ. Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό του κ. 

Προέδρου   και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε την υπ’ αριθµ. οικ.5420/22-2-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, τις ∆/ξεις του άρθρου 6 του 
Ν.2527/1997, τις όµοιες της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και της  παρ. 
4 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011,  τις ∆/ξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, 
όπως ισχύουν, τις ∆/.ξεις της παρ. 1 άρθρου 2 της από 31/12/2012 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου,  τις ∆/ξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15τ.Α΄ /2012)  και 
του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΠΤΑ (27) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  (28) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 Α) Εγκρίνει την σύναψης µίας σύµβασης µε ένα φυσικό πρόσωπο 

κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Κτηνιάτρου , στο πλαίσιο του Προγραµµατισµού 
Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016, (περισυλλογή , σήµανση , 
στείρωση , αποµάκρυνση ζώου κατόπιν εισαγγελικής εντολής κλπ) και όλες τις 
άλλες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις  που απορρέουν από την εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
…» (ΦΕΚ 15τ.Α΄ /2012). 
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Το προς ανάθεση έργο  είναι προσωρινό  και  θα διαρκέσει ένα (1) έτος από 
την ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται 
τµηµατικά κάθε µήνα.  

Το ποσό της αµοιβής της εκτελεσθείσας  εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των  
12.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένων και των  νοµίµων  κρατήσεων) και θα 
καταβληθεί σε δώδεκα (12) δόσεις ταυτόχρονα µε την, όπως  αναφέρεται  πιο 
πάνω, τµηµατική  παράδοση του  έργου. 
 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνης Χοροζάνης ψηφίζει λευκό. 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  51/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


