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Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση 23
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
1827/19.01.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Κορρύλος,
Τ.Κ. Βελλάς, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 3)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 3)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 4)Γεώργιος Ντίνος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14-32012) περί θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α/
31-10-2014) «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων έκτακτου προσωπικού».
5. Το αριθ.1199/12.01.2018 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου λόγω έλλειψης µόνιµου
προσωπικού για την ανάγκη κάλυψης αναγκών στους τοµείς επισκευής
δηµοτικής και αγροτικής οδοποιίας, άρσης καταπτώσεων επισκευής ηλεκτροφωτισµού, επισκευής βλαβών ύδρευσης και άρδευσης, δεδοµένης
βεβαίως και της ύπαρξης των αντίστοιχων µηχανηµάτων.
6. Την αριθ.1814/18.01.2018 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 για προσωπικό 8µηνης απασχόλησης.
7. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου
µας.
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) µηνών και συγκεκριµένα καλώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών των κάτωθι
ειδικοτήτων:
•
Έναν (1) ∆.Ε. Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β’
Οµάδας, 2ης Ειδικότητας).
•
Έναν (1) ∆.Ε. Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (JCB, Β’ Οµάδας,
ης
1 Ειδικότητας).
Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει
τους κάτωθι Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018:
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Κ.Α.30-6041.001: τίτλος «Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου» ποσού 19.000,00 € για την κάλυψη των τακτικών αποδοχών
τους (Α.Α.Υ: Α-90/1820/18.01.2018).
30-6054.001: τίτλος «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσού 6.000,00 € για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών (Α.Α.Υ: Α-91/1821/18.01.2018)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών, για την εύρυθµη
λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.
1814/18.01.2018 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, το υπ’ αριθ.πρωτ.1199/12.01.2018
υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, τις υπ’ αριθ.Α-90 & Α91/18.01.2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Προγραµµατισµός
προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018», του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/τ.Α/03.03.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 9 του Ν.4057/2012
(Φ.Ε.Κ.54/τ.Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου», του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ.237/τ.Α/31.10.2014)
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.3448/2006 (Α’ 57),
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού
Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος και 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την εύρυθ-
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µη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε τις κάτωθι ειδικότητες:
• Έναν (1) ∆.Ε. Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β’
Οµάδας, 2ης Ειδικότητας).
• Έναν (1) ∆.Ε. Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (JCB, Β’ Οµάδας,
1ης Ειδικότητας).
Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού
έτους 2018:
30-6041.001 µε τίτλο «Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσού 19.000,00 € για την κάλυψη των τακτικών αποδοχών
τους (Α.Α.Υ: Α-90/1820/18.01.2018).
30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσού 6.000,00 € για την κάλυψη των
εργοδοτικών εισφορών (Α.Α.Υ: Α-91/1821/18.01.2018).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 23/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

