Α∆Α: 6Ι5ΞΩ6Χ-ΤΒ∆

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 300
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.14144/14.06.2018, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. A’
βαθµού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 82 του Νόµου 4483/2017, από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του
Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ.
4 του Ν.3584/2007».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκα πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και δίνει τον λόγο στον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 σύµφωνα µε τις οποίες οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, µπορούν να
καλύπτουν οργανικές θέσεις κενές ή νέες που συνιστώνται προς κάλυψη
αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείµενες διατάξεις, κλάδων/
ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ κατηγορίας, από προσληφθέντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.3584/2007 (Α’
143), από 1.1.2008 µέχρι 31.12.2010, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται
στους πίνακες διοριστέων. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται µε τη
διαδικασία των επόµενων παραγράφων του νόµου.
2)Την αριθ.πρωτ.25970/06-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 82
του Ν.4483/2017 µε την οποία, το Υπουργείο καλεί σε δεύτερη φάση,
τους ενδιαφερόµενους φορείς που επιθυµούν την κάλυψη κενών θέσεων
των αντιστοίχων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθµίδων και κλάδων/ειδικοτήτων, να αποστείλουν προς το ΥΠ.ΕΣ., µέσω των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων, εντός 20 ηµερών, αιτήµατα κάλυψης των θέσεων αυτών,
συνοδευόµενα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο.
3)Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας και συγκεκριµένα
της υπηρεσίας Πρασίνου Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και της
Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
4)Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων……….
5)Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον ΟΕΥ του ∆ήµου
µας, οι οποίες είναι κενές και δεν εκκρεµεί η πλήρωσή τους µε άλλη διαδικασία, ως κάτωθι:
-ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑ∆ΟΥ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
-ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΗΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
Την κάλυψη των κενών θέσεων που υφίστανται στο Ο.Ε.Υ. του
∆ήµου µας εκπαιδευτικής βαθµίδας/κλάδου, ως κάτωθι:
-ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑ∆ΟΥ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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-ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑ∆ΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
οι οποίες είναι κενές και δεν εκκρεµεί η πλήρωσή τους µε άλλη διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017».
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 α)τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και ειδικότερα
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας και
της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, β)την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας για τις οποίες δεν εκκρεµεί η πλήρωσή τους µε άλλη διαδικασία, γ)της υπ’ αριθ.πρωτ.89233/
18473/10.11.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/
17.11.2011) «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», δ)τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107/τ.
Α/31.07.2017) «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
ε)της υπ’ αριθ.πρωτ.25970/06.06.2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: ΨΓΨΛ465ΧΘ7-3ΣΒ) µε θέµα: «Παροχή οδηγιών για την
εφαρµογή του άρθρου 82 του ν. 4483/ 2017» και στ)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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
3)Μαρία Τσουκαλά, 4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος και
8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υφίστανται στον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας, των κάτωθι εκπαιδευτικών βαθµίδων/κλάδων:
-Ένα (1) άτοµο Κατηγορίας/Κλάδου ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων
στην Υπηρεσία Καθαριότητας και
-Ένα (1) άτοµο Κατηγορίας/Κλάδου Υ.Ε. Εργατών Κήπων στην
Υπηρεσία Πρασίνου,
οι οποίες είναι κενές και δεν εκκρεµεί η πλήρωσή τους µε άλλη
διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017
(Φ.Ε.Κ.107/τ.Α/31.07.2017) «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θε-
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σµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) - Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες
διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 300/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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