ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
15 Μαΐου 2019
Απόφαση: 324
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Βασίλειο Γ.Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο και 19)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα
πέντε (15) Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
10954/10.05.2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος , Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος,
4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Χρήστος
Λαϊνάς, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 14)Ευστράτιος Βαρδάκης, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο
Εσωτερικών για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων από 0101-2019 έως 30-04-2019».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε & κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 32303/2-5-2019 χρηματικής εντολής του
Υπουργείου Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας
στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 40.022,48 € για
«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ
01-01-2019 ΕΩΣ 30-04-2019».Το καθαρό ποσό που πρέπει να διατεθεί
μετά την κράτηση 60,03€ για προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
39.962,45€
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η ανωτέρω εντολή έχει έρθει
2/5/2019 χρονικό διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.
5 του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες προκειμένου να καταβληθούν τα μισθώματα εμπρόθεσμα, διότι είναι στις υποχρεωτικές δαπάνες
σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 Δημοτικού Κώδικα εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 40.022,48 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ 01-012019 ΕΩΣ 30-04-2019».
Δεν επιδέχεται αναβολή διότι τα μισθώματα πρέπει να καταβληθούν
εμπρόθεσμα ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και έλαβε υπόψη του :
α) την υπ’ αριθ. 323/2019 (ΑΔΑ:63ΚΕΩ6Χ-9ΝΠ) ομόφωνη απόφασή
του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησηςσυνεδρίασης, δεδομένου ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της
υπ’ αριθ. πρωτ. 7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ), β)
την αριθ. 32303/2-5-2019 χρηματική εντολή κατάθεσης του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, γ) την ανάγκη της εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω μισθωμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών
Μονάδων του Δήμου Αιγιαλείας, δ) το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006
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(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης και ε) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών
ποσού 40.022,48 € για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων
για τη χρονική περίοδο από 01-01-2019 έως 30-04-2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 324 /2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
15 Μαΐου 2019
Απόφαση 326
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 19)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
δέκα πέντε (15) Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
10954/10.05.2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
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ΑΔΑ: 6ΡΔΦΩ6Χ-3ΗΝ

τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος,
4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Χρήστος
Λαϊνάς, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 14)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας,
Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπολόγου και υπόλογου διαχειριστή».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του που έχει ως εξής:
«Με την αριθ.πρωτ.46729/25-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΛ465ΧΙ8ΩΥΑ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ
001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του έργου «Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιάλειας» με κωδικό έργου 2019ΕΠ00100021 και συνολικό προϋπολογισμό 430.000,00 €.
Η παραπάνω χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μετά από το αριθ.
27390/20-10-2018 αίτημα του Δήμου μας προς την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, μετά από την σύνταξη τεχνικού δελτίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την λήψη της αριθ.579/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΑΝΩ6Χ662) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος για
ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.
Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του παραπάνω έργου σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο είναι οι εξής:
 Επέκταση Γηπέδου Αντισφαίρισης στο αθλητικό συγκρότημα με
την επωνυμία "Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο" Δ.Κ. Αιγίου
 Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Ροδοδάφνης (περιοχή Άκολης)
 Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης-υπαίθριου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζήριας
 Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αιγείρας
 Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ Τ.Κ.
Τεμένης
 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο υπαίθριο
γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Ροδιάς
Στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του παραπάνω έργου θα
πρέπει καταρχήν να προβούμε στην αποδοχή ένταξης του έργου, στην αποδοχή της χρηματοδότησης καθώς και στο ορισμό υπολόγου και υπολόγου διαχειριστή του έργου.
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Η απαιτούμενη εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και
του ποσού των 430.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου θα πραγματοποιηθούν με επόμενες αποφάσεις ΔΣ.
Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τ’ ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του:
 τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
 τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ.8 του Β.Δ.17-5/15-6-1959
 την αριθ.44009/ΔΕ 5154/2013 (ΦΕΚ 2595/15-10-13 Τ. Β΄) Κοινή
υπουργική απόφαση στο άρθρο 1 της οποίας θεσπίζεται νέος τρόπος πληρωμής δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από 1/1/2015
 το αριθ.18653/14-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών και οφειλών πραγματοποιείται μέσα από
το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).
 την αριθ.πρωτ.46729/25-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 το Δ & Κ Κώδικα, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιάλειας και τις αποφάσεις ορισμού ταμία του Δήμου με τον
αναπληρωτή του
 την εισήγηση όπως αυτή παρουσιάστηκε ανωτέρω
Να αποφασίσει:
1)Την αποδοχή της ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού &
Ερινεού Δήμου Αιγιάλειας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη
ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό έργου
2019ΕΠ00100021.
2)Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού
430.000,00 €. Η απαιτούμενη εγγραφή του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και του αντίστοιχου ποσού των 430.000,00 € στον
Προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019, θα πραγματοποιηθούν με
επόμενες αποφάσεις ΔΣ.
3)Τον ορισμό υπόλογου διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο) από το Δήμο Αιγιαλείας του λογαριασμού του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδας
(Πρακτορείο Αιγίου) με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 και
την ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με υπόλογο το Δήμο
Αιγιαλείας με ΑΦΜ: 997934121 και ΔΟΥ: Αιγίου και αρμόδιο υπόλογο
διαχειριστή την κ. Σαββοπούλου Θεοδοσία κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Ταμία του Δήμου Αιγιαλείας, με αναπληρώτρια την κα Σπυροπούλου Ελευθερία κλάδου ΔΕ Διοικητικού, αναπληρώτρια ταμία του Δήμου Αιγιαλείας.
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4)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ώστε να υπογράψει όπου
χρειαστεί για τις περαιτέρω ενέργειες».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.323/2019 (ΑΔΑ: 63ΚΕΩ6Χ-9ΝΠ) απόφασή του, περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου
ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την υπ’
αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς επίσης και την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», β)την εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, γ)την υπ’ αριθ.579/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΑΝΩ6Χ662) απόφασή του περί υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 801 (Εθνικό σκέλος)», δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.
46729/25.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΛ465ΧΙ8-ΩΥΑ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του εν λόγω έργου, ε)την ανάγκη λήψης
σχετικής απόφασης για την αποδοχή ένταξης του εν λόγω έργου στο
Π.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε., καθόσον αφορά υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου
έργου, στ)την παρ.4 του άρθρου 8 του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων», ζ)το άρθρο 1 της υπ’ αριθ.44009/ΔΕ 5154/08.10.2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ.2595/τ.Β/15.10.2013) «Καθορισμός τρόπου
πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς
των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», η)τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», θ)τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας, ι)τις σχετικές αποφάσεις περί
ορισμού ταμία και αναπληρωτή του Δήμου Αιγιαλείας και ια)την παρ.5
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1
του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», μετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερι5
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νεού Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη
ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό έργου
2019ΕΠ00100021.
2)Την αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000,00 €).
Η εγγραφή του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και του αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, θα πραγματοποιηθεί με επόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
3)Τον ορισμό ως υπόλογου και αρμόδιου διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο) από το Δήμο Αιγιαλείας του λογαριασμού του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδας (Πρακτορείο Αιγίου) με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2019 και την ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με υπόλογο το Δήμο Αιγιαλείας με Α.Φ.Μ. 997934121, την κα Θεοδοσία
Σαββοπούλου του Σωτηρίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, Ταμία του Δήμου
Αιγιαλείας, με αναπληρώτρια την κα Ελευθερία Σπυροπούλου του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, αναπληρώτρια ταμία του Δήμου Αιγιαλείας.
4)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και
τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 326/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
15 Μαΐου 2019
Απόφαση: 327
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Βασίλειο Γ.Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο και 19)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα
πέντε (15) Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
10954/10.05.2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος , Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος,
4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Χρήστος
Λαϊνάς, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 14)Ευστράτιος Βαρδάκης, κωλυόμενοι.

2

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 116 του Ν.4547/2018 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών
του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο,
ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του
Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) και συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 της από 26.08.2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου του άρθρου 9 του Ν. 4350 (2015), οι οποίες ορίζουν τα
κάτωθι: “Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους δυο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ'
εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που
απασχολείται στην πυρασφάλεια “στις δημοτικές κατασκηνώσεις” και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”.
Με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε Ν. 3812/2009 οι ανωτέρω
συμβάσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και της
διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), που αφορά
συνέχιση της αναστολής των διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
τομέα, συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων.
Σύμφωνα με την αριθμ. 14/24722/03-04-2019 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών
μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών»
εξαιρούνται από την εν λόγω αναστολή οι προσλήψεις προσωπικού
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ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες,
από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις
ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των
χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της
πυρασφάλειας κ.α.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και το αριθ. πρωτ.
10907/09-05-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής σύμφωνα με το οποίο, ενόψει της νέας
αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019, κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση
και κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας όπως
αποψίλωση-απομάκρυνση ξερών χόρτων και κλαδιών, καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και πρανών οδών από εύφλεκτα υλικά
κ.τ.λ., για πρόληψη κινδύνου από εκδήλωση πυρκαγιάς εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου μας, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη
συνολικά οκτώ (8) ατόμων, ως ακολούθως:
ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
Με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών,
Για την χρονική περίοδο από 01.06.2019 έως 31.08.2019.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Εισηγούμαι την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07
& του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018, για την αντιμετώπιση-κάλυψη
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας με τις
κάτωθι ειδικότητες:
ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Για το χρονικό διάστημα
από 01.06.2019 έως 31.08.2019

ΕΝΑΝ (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί για την αντιμετώπισηκάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας όπως αποψίλωση – απομάκρυνση ξερών
χόρτων και κλαδιών καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και
πρανών οδών από εύφλεκτα υλικά κ.τ.λ., για πρόληψη κινδύνου από
εκδήλωση πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας .
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Η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόμων, θα βαρύνει τους
Κ.Α.:35-6041 (Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)
ποσού 24.000,00€ και Κ.Α.: 35-6054 ποσού 8.000,00€ (Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις Α-816/1087309/05/2019 και Α-817/10875-09/05/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του: α) την υπ’ αριθ.323/2019 (ΑΔΑ:63ΚΕΩ6Χ-9ΝΠ) ομόφωνη απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησηςσυνεδρίασης, δεδομένου ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του
άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και
της υπ’ αριθ. πρωτ. 7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ),
β) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ./
143/ τ.Α/28.06.2007) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του
Ν.4547/2018, γ) το υπ’ αριθ.πρωτ.10907/9-5-2019 έγγραφο του Αυτότελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Αιγιαλείας, περί ανάγκης πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας τριών (3) μηνών, δεδομένου ότι τόσο η
πρόσληψη όσο και η απασχόληση είναι επίκαιρη και συνδέεται άμεσα,
λειτουργικά και χρονικά, με την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων-εποχικών
αναγκών έτους 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες και
επιβάλλουν την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού για πρόληψη
κινδύνου από εκδήλωση πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Αιγιαλείας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, δ) την υπ’ αριθ.
πρωτ. 11318/2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, ε) τις υπ’ αριθ. Α-816/10873-09/ 05/
2019 και Α-817/10875-09/05/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
5

στ΄) την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α/
11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», ζ) το
άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε Ν. 3812/2009 οι ανωτέρω συμβάσεις
εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και της διαδικασίας
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), που αφορά συνέχιση της
αναστολής των διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανόμενων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των νομικών τους προσώπων, η) την υπ’ αριθ. 14/24722/03.04.2019
(ΑΔΑ:638Σ465ΧΘ7-820) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό
διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών», με την οποία εξαιρούνται από
την εν λόγω αναστολή, οι προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες από τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά
Πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών,
των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των
εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας κ.α. και θ)του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για το χρονικό διάστημα από 01.
06.2019 έως 31.08.2019, ήτοι διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
κατεπείγουσες και πρόσκαιρες εποχικές ανάγκες του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κατά
την αντιπυρική περίοδο και πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου
Αιγιαλείας και πιο συγκεκριμένα για την αποψίλωση-απομάκρυνση
ξερών χόρτων και κλαδιών, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
και πρανών οδών από εύφλεκτα υλικά κ.λ.π, για πρόληψη κινδύνου από
εκδήλωση πυρκαγιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Αιγιαλείας, με τις κάτωθι ειδικότητες:
1)Έξι (6) άτομα Κλάδου/Κατηγορίας Υ.Ε. εργατών.
2)Ένα (1) άτομο Κλάδου/Κατηγορίας Δ.Ε. οδηγών.
3)Ένα (1) άτομο Δ.Ε. Χειριστών (γεωργικού ελκυστήρα).
Η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόμων, θα βαρύνει τους
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κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του
Δήμου Αιγιαλείας :
*Κ.Α.:35-6041 (Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)
ποσού 24.000,00€ και
*Κ.Α.: 35-6054 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου) ποσού 8.000,00€,
σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.11318/2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 327/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
15 Μαΐου 2019
Απόφαση 328
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16)Βασίλειο Τομαρά, 17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 19)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
δέκα πέντε (15) Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
11162/14.05.2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος,
4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Χρήστος
Λαϊνάς, 12)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 13)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 14)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της πρόσκλησης-συνεδρίασης και συζήτησης του μοναδικού θέματος ως
κατεπείγον».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ζητά από το Σώμα να αποφασίσει εάν το μοναδικό θέμα που
περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη, ήτοι: «Καθορισμός τρόπου
χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, των
δημοτικών και περιφερειακών αρχών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών για τις εκλογές της 26ης-05-2019», δικαιολογεί τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της υπ’
αριθ.πρωτ.11162/14.05.2019 πρόσκλησης-συνεδρίασης, καθόσον, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.11/23993/02.04.2019 (ΑΔΑ: 670Υ465ΧΘ7-ΩΣΜ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ.πρωτ.24923/02.04.
2019 (ΑΔΑ: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
το από 14.05.2019 Πρακτικό Διακομματικής-Διαπαραταξιακής Επιτροπής και δεδομένου ότι η ανακήρυξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Άρειο Πάγο έγινε στις 12.05.2019 με την υπ’ αριθ.65/
2019 απόφασή του, πρέπει άμεσα να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης των
χώρων που θα διατεθούν στους υποψηφίους συνδυασμούς για την προβολή αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τα
όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, β)την υπ’ αριθ.11/23993/02.04.2019 (ΑΔΑ:
670Υ465ΧΘ7-ΩΣΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ)την υπ’
αριθ.πρωτ.24923/02.04.2019 (ΑΔΑ: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δ)το από 14.05.2019 Πρακτικό ΔιακομματικήςΔιαπαραταξιακής Επιτροπής, ε)την υπ’ αριθ.65/12.05.2019 Απόφαση του
Αρείου Πάγου, στ)την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ζ)την
παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η)την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.
02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Ότι το μοναδικό θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη, ήτοι:
«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών αρχών,
στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους, καθώς και
άλλων λεπτομερειών για τις εκλογές της 26ης-05-2019»,
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είναι έκτακτο και συνεπώς δικαιολογεί τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της υπ’ αριθ.πρωτ.11162/14.05.2019 πρόσκλησης-συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 328/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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