ΑΔΑ: 67ΘΑΩ6Χ-12Ο

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
18 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 572
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριο Καλαμίδα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια,
17)Γεώργιο Γκίκα, 18)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 19)Μαρία Καρρά
20)Μαρία Ιατροπούλου, 21)Γεώργιο Κουβαρά και 22)Αγγελική Κουρή,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.31591/17.12.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔ
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ΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα, λόγω της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αιγίου με
συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων του Δήμου Αιγιαλείας και την ανάγκη επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής Αιγίου-Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.
Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Γεώργιος Γκιώνης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχοι, 3)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 4)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Σταθακάρος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασίλειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαννούλης και 7)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της πρόσκλησης - συνεδρίασης και συζήτησης των θεμάτων ως κατεπείγοντα».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, πριν από την εξέταση των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται
στην ημερησία διάταξη της έκτακτης-κατεπείγουσας πρόσκλησης με αριθ.πρωτ.31591/17-12-2019, ζητά από το Σώμα να κηρύξει ως κατεπείγοντα τα εξής θέματα:
1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη λειτουργία της πορθμειακής
γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου.
2. Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
Αιγίου και την πλήρη στελέχωση αυτής.
Διότι: α) η απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί έκφρασης σύμφωνης
γνώμης για τη λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου, είναι αναγκαία η επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής για
την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, β) η
απόφαση έκδοσης ψηφίσματος για τη συνέχιση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
Αιγίου και την πλήρη στελέχωση αυτής, κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αιγίου με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων του Δήμου Αιγιαλείας.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφανθεί πριν τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης – πρόσκλησης και να
εγκρίνει τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/ 2018
(Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ενώ δεν είχαν προσέλθει στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος – Αντιδήμαρχος, 2) Μαρία
Σταυροπούλου – Αντιδήμαρχος, 3) Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος και
4) Παναγιώτης Μάρκου, μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Eγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β. Εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων ως κατεπείγοντα:
1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη λειτουργία της πορθμειακής
γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου.
2. Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
Αιγίου και την πλήρη στελέχωση αυτής.
Διότι: α) η απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί έκφρασης σύμφωνης
γνώμης για τη λειτουργία της πορθμειακής γραμμής Αιγίου – Αγίου Νικολάου, είναι αναγκαία η επαναλειτουργία της πορθμειακής γραμμής για
την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, β) η
απόφαση έκδοσης ψηφίσματος για τη συνέχιση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
Αιγίου και την πλήρη στελέχωση αυτής, κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αιγίου με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 572/2019
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
18 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 573
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριο Καλαμίδα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια,
17)Γεώργιο Γκίκα, 18)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 19)Μαρία Καρρά
20)Μαρία Ιατροπούλου, 21)Γεώργιο Κουβαρά και 22)Αγγελική Κουρή,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.31591/17.12.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔ
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ΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα, λόγω της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αιγίου με
συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων του Δήμου Αιγιαλείας και την ανάγκη επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής Αιγίου-Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.
Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Γεώργιος Γκιώνης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχοι, 3)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 4)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Σταθακάρος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασίλειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαννούλης και 7)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος των εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (αριθ.πρωτ. 31591/17-12-2019 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώμα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέματα :
1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
3. Στην πρόταση Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Κουβαρά για
έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500
ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους
Δημόσιους Φορείς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του: την προηγούμενη απόφασή του
572/2019 (ΑΔΑ: 67ΘΑΩ6Χ-12Ο) περί « έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης – συνεδρίασης και συζήτησης των θεμάτων ως
κατεπείγοντα», τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014
(Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014), του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010, τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρο 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και α-αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ δεν είχαν προσέλθει στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος –
Αντιδήμαρχος, 2) Μαρία Σταυροπούλου – Αντιδήμαρχος, 3) Γρηγόρης
Τριανταφυλλόπουλος και 4) Παναγιώτης Μάρκου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Κηρύσσει τα παρακάτω τρία (3) θέματα, ως κατεπείγοντα:
1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
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ΑΔΑ: ΩΕΕΛΩ6Χ-6Ξ6

2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
3. Στην πρόταση Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Κουβαρά για
έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500
ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους
Δημόσιους Φορείς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 573/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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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
18 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 578
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριο Καλαμίδα, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12Χρήστο Γούτο, 13)Γεώργιο Γιοβά, 14)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15)Δημήτριο Μπούνια, 16)Παναγιώτη Τσερεντζούλια,
17)Γεώργιο Γκίκα, 18)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 19)Μαρία Καρρά
20)Μαρία Ιατροπούλου, 21)Γεώργιο Κουβαρά και 22)Αγγελική Κουρή,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου,
καθώς και του Γενικού Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.31591/17.12.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
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λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔ
ΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα, στους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα, λόγω της επικείμενης παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Αιγίου με
συνέπεια να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων του Δήμου Αιγιαλείας και την ανάγκη επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής Αιγίου-Αγίου Νικολάου για την εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.
Παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Γεώργιος Γκιώνης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι δύο (22) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχοι, 3)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 4)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Σταθακάρος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 4)Βασίλειος Τομαράς, 5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Παναγιώτης Γιαννούλης και 7)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ.
Γεωργίου Κουβαρά για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα
απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και
εποπτευόμενους δημόσιους φορείς».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα ΕΚΤΟΣ της Ημερήσιας Διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή σύμφωνα με την αριθ. 573/2019
(ΑΔΑ:ΩΕΕΛΩ6Χ-6Ξ6) προηγούμενη απόφασή του, περί έγκρισης ή μη
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός ημερήσιας διατάξεως και δίνει
το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουβαρά που εκθέτει
σχετικό ψήφισμα της συνέλευσης των εργαζομένων του Νομού Αχαΐας
το οποίο έχει ως εξής:
«Στις αρχές του 2019, ξεκίνησε η υλοποίηση της δημόσιας
πρόσκλησης Νο 11/2018 «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500
ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους
δημόσιους φορείς» με διττό στόχο:
Α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας
πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν
να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των
στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
Β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού
δυναμικού (brain drain) νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς
αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην
απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Είμαστε εργαζόμενοι σε φορείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τραγικές
υλικοτεχνικές ελλείψεις αλλά κυρίως από υποστελέχωση, η οποία τα
τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται με γεωμετρική
πρόοδο. Στην Αχαΐα συγκεκριμένα, εργαζόμαστε σε δημόσιους φορείς
όπως ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΚΑΒ, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δ/νσεις
Δασών και Υδάτων, κ.α.
Όπως είναι λογικό η επερχόμενη λήξη των συμβάσεών μας που ξεκινά
στα μέσα Ιανουαρίου, δεν επηρεάζει ούτε αφορά μόνο εμάς ως
εργαζομένους, αλλά επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους
πολίτες/συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες αυτές, καθώς καλύπτουμε
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έχοντας εκπαιδευτεί και αποκτήσει
συγκεκριμένες δεξιότητες, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία
είναι αναγκαίο να μείνουμε στις θέσεις μας, για την εύρυθμη λειτουργία
του δημόσιου τομέα και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
στις αυξημένες ανάγκες από ανθρώπινο δυναμικό δομές και φορείς που
εργαζόμαστε.
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Σαν συνέλευση εργαζομένων στο νομό Αχαΐας, συμμετείχαμε στις
δράσεις και κινητοποιήσεις της Πανελλαδικής Κίνησης Αγώνα των 5.500
του εν λόγω προγράμματος, με δυο κινητοποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 20/11 και στις
27/11, με σκοπό την συνάντησή μας με κυβερνητικό εκπρόσωπο, ώστε
να τεθεί το ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης για ανανέωση των
συμβάσεών μας αλλά και για να συζητηθούν οι προθέσεις της
κυβέρνησης προς το ζήτημά μας.
Έπειτα, στις 09/12 στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο
Ξενοδοχείο Marriot από την κυβέρνηση με θέμα το brain drain,
επιδιώξαμε για ακόμα μια φορά, μετά από τις συνεχές αποτυχημένες
προσπάθειές μας, συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη
Βρούτση, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα της ανανέωσής
μας και να μας δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά της
κυβέρνησης. Ο κ. Βρούτσης για άλλη μια φορά αποχώρησε, αγνοώντας
και αδιαφορώντας για τα αιτήματά μας, αλλά και ο διοικητής του
ΟΑΕΔ Σπυρίδων Πρωτοψάλτης, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία
εργαζόμενων του προγράμματός μας στο συνέδριο, τράπηκε σε φυγή
ώστε να αποφύγει οποιονδήποτε διάλογο.
Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στο Υπουργείο
Εργασίας ενόψει και της προγραμματισμένης μας συνάντησης με τον
Υφυπουργό Εργασίας. Στη συνάντηση ο Υφυπουργός κ. Μηταράκης επί
της ουσίας μας είπε πως δεν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για
ανανέωση κανενός άλλου προγράμματος δείχνοντάς μας το δρόμο για
τον ιδιωτικό τομέα, προσπαθώντας να ενισχύσει την αξία του ισχυρισμού
του με το προκλητικό επιχείρημα πως κι εκείνος στην ηλικία μας δούλευε
στην Πολωνία (!) και πως τα χρήματα για την ανανέωση του
προγράμματός μας δόθηκαν στο κοινωνικό μέρισμα (!).
Συνεπώς, η κυβέρνηση που προεκλογικά να διατυμπάνιζε τον περιορισμό
του brain drain, μέσα από τους βουλευτές, τα στελέχη της αλλά και τον
ίδιο τον πρωθυπουργό υπόσχεται την επιστροφή όσων νέων τα
προηγούμενα χρόνια εξαναγκάστηκαν σε μετανάστευση. Η πρακτική της
όμως αποδεικνύει το αντίθετο δείχνοντάς μας το δρόμο προς τη
μετανάστευση πετώντας στο δρόμο 3.650 εργαζόμενους, μαζί με εμάς
και τους εργαζόμενους στη δασοπροστασία. Λένε να ψάξουμε δουλειά
στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος σύμφωνα με εκείνους μας περιμένει με
«ανοιχτές αγκάλες». Αυτό που μας περιμένει είναι η εργασιακή
περιπλάνηση, η ανεργία, η μετανάστευση.
Ο αγώνας για την ανανέωση των συμβάσεών μας δεν αφορά μόνο εμάς.
Αφορά κάθε εργαζόμενο/η που εργάζεται με ελαστικές σχέσεις, που
βρίσκεται, έχει βρεθεί ή προβλέπεται να βρεθεί σε κάποιο πρόγραμμα
ανακύκλωσης της ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αφορά κάθε εργαζόμενο/η είτε
μόνιμο, είτε ΙΔΟΧ, είτε ΙΔΑΧ, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο
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τομέα, που βλέπει τα δικαιώματά του μέρα με τη μέρα να
περιστέλλονται. Δε διεκδικούμε κάτι παράλογο. Οι κυβερνήσεις
διαλύουν όλο και περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα, αδιαφορούν
για την κοινωνική πλειοψηφία και προτάσσουν τα συμφέροντα των λίγων
έναντι των πολλών. Εμείς προτάσσουμε τα συμφέροντα των πολλών.
Εργαζόμαστε σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που ασφυκτιούν από την
υποστελέχωση, προσφέροντας καθημερινά στο κοινωνικό σύνολο.
Καλούμε σε κοινό αγώνα όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία,
τους φορείς ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις απολύσεις
συναδέλφων, για ανανέωση όλων των συμβασιούχων, για μόνιμη και
σταθερή δουλειά. Αρνούμαστε να γίνουμε κομμάτι ενός σχεδίου
διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών και των εργασιακών σχέσεων. Μόνο
με τους αγώνες μας μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας!
Δε θα υποχωρήσουμε, δε θα δεχτούμε το μέλλον της ανεργίας και της
επισφάλειας. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους!
Διεκδικούμε:
 Άμεση ανανέωση-παράταση της σύμβασής μας για χρονική
διάρκεια ίση με την αρχική προκήρυξη (12 μήνες) για το ήδη
υφιστάμενο προσωπικό.
 Να σταματήσει η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Να μπει τέλος στις ελαστικές σχέσεις εργασίας!
Ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Ίση αμοιβή για ίση εργασία
με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Ίσα
δικαιώματα για τις εργαζόμενες μητέρες και τις εγκύους.
 Στελέχωση των Υπουργείων, των δημόσιων υπηρεσιών και των
δήμων με μόνιμο και σταθερό προσωπικό.
 Καμία απόλυση συναδέλφου.
 Καμία συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Καμία ιδιωτικοποίηση
των δημόσιων φορέων. Καμία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα [ΣΔΙΤ] στους δημόσιους φορείς.
-Λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι για τα πλεονάσματα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού α) άκουσε το σχετικό
ψήφισμα που διάβασε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουβαράς,
αφού έλαβε υπόψη του β) την αριθ. 572/2019 (ΑΔΑ:67ΘΑΩ6Χ-12Ο)
προηγούμενη απόφασή του, περί έγκρισης ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης – συνεδρίασης και συζήτησης των θεμάτων ως
κατεπείγοντα, γ) την αριθ. 573/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΕΛΩ6Χ-6Ξ6) προηγούμενη απόφασή του, περί έγκρισης ή μη του κατεπείγοντος των εκτός
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ημερήσιας διατάξεως θεμάτων, γ) το γεγονός ότι είναι δίκαιος ο αγώνας
των 5.500 ανέργων πτυχιούχων, και δ) τις διατάξεις 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του
Ν.4555/ 2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07. 2018) «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίασή του, σήμερα δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα
Τετάρτη, αποφάσισε την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος, για τη
συμπαράσταση στην υπόθεση με το πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500
ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους
δημόσιους φορείς.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας εκφράζει τη κάτωθι βούλησή
του:
Την συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα για το πρόγραμμα
απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και
εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.
Θα αγωνιστούμε για την διεκδίκηση των παρακάτω:
 Άμεση ανανέωση-παράταση της σύμβασής τους για χρονική
διάρκεια ίση με την αρχική προκήρυξη (12 μήνες) για το ήδη
υφιστάμενο προσωπικό.
 Να σταματήσει η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω
των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Να μπει τέλος στις ελαστικές σχέσεις εργασίας!
Ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Ίση αμοιβή για ίση εργασία
με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Ίσα
δικαιώματα για τις εργαζόμενες μητέρες και τις εγκύους.
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 Στελέχωση των Υπουργείων, των δημόσιων υπηρεσιών και των
δήμων με μόνιμο και σταθερό προσωπικό.
 Καμία απόλυση υπαλλήλων.
 Καμία συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Καμία ιδιωτικοποίηση
των δημόσιων φορέων. Καμία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα [ΣΔΙΤ] στους δημόσιους φορείς.
-Λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι για τα
πλεονάσματα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 578/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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