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ΘΕΜΑ 13o  

«Έγκριση  θέσπισης   παγίων
χορηγημάτων  καθαριότητας  κατ’
αποκοπή  της  ΠΕ  Χαλκιδικής  για   το
2020.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 2η/23-12-2019
Αριθμ. Απόφασης 30/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Οικ.
798758(973)/17-12-2019  έγγραφης  πρόσκλησης του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17 Δεκεμβρίου
2019,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από τα  δεκατέσσερα  (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση έντεκα  (11) μέλη, εννιά (9) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά.

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ         
2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)  
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
6. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
7. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
8. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
9. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)
11. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)

1. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (τακτικό μέλος) 
3. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό 
μέλος)
5. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό μέλος)

Χρέη γραμματέα  εκτέλεσε  η υπάλληλος  της  ΠΚΜ Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  θέσπισης
παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της ΠΕ Χαλκιδικής για  το 2020.» και
λόγο  απουσίας του  αρμόδιου  εισηγητή  κ.  Δ.  Τζηρίτη  Περιφερειακού  Σύμβουλου  της  Π.Ε.
Χαλκιδικής  και  τακτικό  μέλος  της  Επιτροπής,  εισηγήθηκε  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής το θέμα. 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. Πρωτ.  779212/3021/10-12-2019
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Χαλκιδικής, της Γενικής
Δ/νσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  η
οποία αναφέρει τα εξής:
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 “Έχοντας υπόψη: 
1.  Τον  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης…» άρθρο 284 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α., όπως είχαν ορισθεί…»
2.  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»

(ΦΕΚ/226/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του
Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3.Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».

4.Το  αριθ.  πρωτ.  έγγραφο  2/100018/0026/30-12-2016  (ΑΔΑ:  ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)  του  ΓΛΚ-  Γενική
Διεύθυνση  Δημοσιονομικών  Ελέγχων  –  Δ/νση  Συντονισμού  και  Ελέγχου  εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.

5.Την αριθ.  202/2019 (ΑΔΑ: ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ έτους 2020. 

6.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2314/1953 (ΦΕΚ.59/Α΄/12-3-1953), «περί καθαρισμού
δημοσίων καταστημάτων».

7.Τις διατάξεις  του άρθρου 37 του Ν.  2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α΄/23/07/1992),  σύμφωνα με τον
οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες , τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να
αναθέτουν  την  εκτέλεση  του  έργου της  καθαριότητας  σε  ειδικά  συνεργεία  καθαρισμού,  εφόσον η
αμοιβή  του  αναδόχου  δεν  υπερβαίνει  την  απαιτούμενη  δαπάνη  για  την  πλήρωση  των  κενών
οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.

8.  Τις  διατάξεις  του  Ν.2672/98  άρθρο  12  παρ.  4  ,  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις μπορούν να θεσπίζουν πάγια χορηγήματα καθαριότητας.

9.Τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου  (Πρ. 41/2004, IV Τμ. Ε.Σ.), «Η ανάθεση με σύμβαση
έργου από το κράτος ή ν.π.δ.δ. των εργασιών καθαρισμού δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργία
καθαριότητας , επιτρέπεται , μόνο στην περίπτωση   που η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει τη
δαπάνη  πληρώσεως  των  κενών  οργανικών  θέσεων.  Παρέπεται  δε  ότι,  αν  δεν  υπάρχουν  κενές
οργανικές θέσεις υπαλλήλων καθαριότητας , η διάταξη του αρθ. 37 του Ν. 2071/1992 δεν μπορεί να
τύχει εφαρμογής».

10.Την  κατάργηση  των  κενών  οργανικών  θέσεων  καθαριστριών  (με  το  άρθρο  33  του  Ν.
4024/2011).

11.Την με αριθ. 27/22-3-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι
δαπάνες στέγασης (με μίσθωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων  καθώς  και  η  αντιμετώπιση  των  λειτουργικών  δαπανών  των  υπηρεσιών  αυτών
εξακολουθούν μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος , να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς
των Περιφερειών σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 283  του Ν. 3852/10, καθώς και τις διατάξεις
του Π.Δ. 161/2000.

12. Τα με αριθ. πρωτ. 2/74839/0026/10-10-2012 ΑΔΑ: Β437Η-Γ2Ξ και 2/60992/0026/20-12-2012
έγγραφα της 26ης Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , σύμφωνα με τα οποία α) η ανάγκη
καθαριότητας μιας υπηρεσίας μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με το πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα
καθαριότητας,  αφού  έχουν  καταργηθεί  οι  κενές  οργανικές  θέσεις  καθαριστριών  και  β)  οι  οικείες
περιφέρειες  δύνανται  να  θεσπίζουν  με  απόφαση του  Περιφερειακού  τους  Συμβουλίου  πάγιο  κατ΄
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας,  με  το  οποίο  αντιμετωπίζονται  οι  ανάγκες των διευθύνσεων και
τμημάτων που υπάγονται στην αντίστοιχη Π.Ε. εφόσον αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο
τρόπο.

13.  Το με  αριθ.  πρωτ.  2/51297/0026/28-4-2016 έγγραφο Παροχής Απόψεων του Υπουργείου
Οικονομικών. 

14.  Το άρθρο 2 παρ. 2  της υπ  αριθ. 2/5091/0026/25-5-2012 απόφασης Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ
Β’ 1741/2012) περί ισχύος αποφάσεων δαπανών παγίων χορηγημάτων  κατόπιν δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

15.  Το  άρθρο  14  του  Ν.  4625/2019  (ΦΕΚ  139Α’/31-08-2019)  περί  ρυθμίσεων  οικονομικών
θεμάτων ΟΤΑ.

16. Την υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και εκλογή
μελών των  Επιτροπών του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» με τη οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
των Γενικών Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας,  Εσωτερικής Οργάνωσης &
Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών.

17. Τις πρωταρχικές ,άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
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18.  Το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  εγγεγραμμένες  εξειδικευμένες  πιστώσεις  στον  προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 της ΠΕ Χαλκιδικής.

Εισηγούμαστε
 Την θέσπιση των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας  έτους  2020, συνολικού ποσού 72.000,00

ευρώ,  για  την  αντιμετώπιση  των  αντίστοιχων  δαπανών  των  Δ/νσεων  και  Υποδιευθύνσεων,   που
υπάγονται  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής  και  των  Δ/νσεων  Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου
Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  ως  ο  συνημμένος  πίνακας,  με  δικαιούχους  τους  εκάστοτε
προϊστάμενους των υπηρεσιών όπως ο νόμος ορίζει.
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και  την  ανάδειξη  του Περιφερειάρχη και  των τακτικών και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή
Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την θέσπιση των  παγίων χορηγημάτων καθαριότητας  έτους  2020, συνολικού
ποσού  72.000,00€,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που  ακολουθεί,  για  την  αντιμετώπιση  των
αντίστοιχων δαπανών των Δ/νσεων και Υποδιευθύνσεων,  που υπάγονται στην Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με δικαιούχους τους εκάστοτε προϊστάμενους των υπηρεσιών όπως ο νόμος
ορίζει.
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Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

                     
                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

           

                                                                                                  Παρίσης Μπίλλιας 
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Η Γραμματέας

Ελένη Μυρωνίδου

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΑ5Τ7ΛΛ-ΖΙΟ


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	Παρίσης Μπίλλιας

		2019-12-27T14:44:42+0200
	Athens




