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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Ιουλίου 2017

Απόφαση 345
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)Μαρία
Τσουκαλά, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη,
16)Βασίλειο Τοµαρά και 17)Χρήστο Λαϊνά και Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις δέκα εννέα (19) Ιουλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου και του Γενικού Γραµµατέα κ. ∆ηµητρίου Καλογερόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.22641/14.07.2017, 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, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Μιχαήλ Κωνστα1
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ντίνου, 9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
11)Χρήστος Γούτος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 16)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.345)
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. ∆ήµου Αιγιαλείας-Σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας εν γένει
(σχετ. η αριθ.3/2017 απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Αιγιαλείας, που καταρτίσθηκε µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.89233/18473/10-112011 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδος και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/
Β/17-11-2011, µε την σύσταση των παρακάτω νέων οργανικών θέσεων
δηµοσίου δικαίου:
• ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ) συστήνονται έξι (6) νέες οργανικές θέσεις µε σχέση
δηµοσίου δικαίου.
• ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ συστήνετε µία (1)
νέα θέση οργανική θέση µε σχέση δηµοσίου δικαίου.
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ συστήνονται δέκα τέσσερις
(14) νέες οργανικές θέσεις µε σχέση δηµοσίου δικαίου.
Ως εκ τούτου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας:
Τροποποιείται το άρθρο 30 του µέρους 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
και διαµορφώνεται ως εξής:
Η παρ.2.4 που αφορά την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ΣΥΝΙΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΤΩΜΕΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΣ
11.

12.

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ

8

1

9

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)

10

6

16

Η παρ.2.5 που αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΣΥΝΙΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΤΩΜΕΑ/Α
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΣ
3
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4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

32

14

46

Συµπληρώνεται το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ του µέρους 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ως εξής:
Η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου
των είκοσι µία (21) νέων οργανικών θέσεων µε σχέση δηµοσίου δικαίου
που συστήθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017,
υπολογίζεται συνολικά σε 459.758,04 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του
Ν.3584/2007.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισµούς
των επόµενων ετών, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού οι
θέσεις του οποίου συστήθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4479/2017, οι οποίες µπορούν να καλυφθούν µε τα ετήσια έσοδα από
την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.3/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.349/2011 απόφασή
του, περί έγκρισης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.89233/18473/
10.11.2011 όµοια, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», την από 10.07.2017 εισηγητική έκθεση της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.22183/11.07.2017 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το οποίο
στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας, οι ήδη προβλεπόµενες θέσεις (ακόµη
και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών, την υπ’ αριθ.πρωτ.22204/11.07.2017 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.182/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού
κλιµακίου των νέων προτεινόµενων θέσεων της υπηρεσίας καθαριότητας
ύψους 459.758,04 € καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, την ανάγκη
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να συσταθούν νέες θέσεις στις εν γένει ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας, κατόπιν εκτιµήσεως από τα αρµόδια όργανά
του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007
(Φ.Ε.Κ.144/τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτι4
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κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», της παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/
2017 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/29.06.2017) «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α
121) και άλλες διατάξεις», της υπ’ αριθ.19/οικ.22159/30.06.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (Α’ 94) - Πρόσληψη µονίµου προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα - Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές» 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως καταρτίσθηκε µε την υπ’ αριθ.349/
2011 απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.89233/
18473/10.11.2011 όµοια, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε
στο Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», µε την σύσταση των παρακάτω είκοσι µία
(21) νέων οργανικών θέσεων δηµοσίου δικαίου:
• ∆.Ε. Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ), συστήνονται έξι (6) νέες οργανικές θέσεις µε
σχέση δηµοσίου δικαίου.
• ∆.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, συστήνετε µία
(1) νέα θέση οργανική θέση µε σχέση δηµοσίου δικαίου.
• Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, συστήνονται δέκα τέσσερις (14) νέες οργανικές θέσεις µε σχέση δηµοσίου δικαίου.
Ως εκ τούτου στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας:
-Τροποποιείται το άρθρο 30 του Μέρους 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και διαµορφώνεται ως εξής:
Η παρ.2.4 που αφορά την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ΣΥΝΙΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΤΩΜΕΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΣ
11.

12.

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ

8

1

9

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)

10

6

16
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Η παρ.2.5 που αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
ΣΥΝΙΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΤΩΜΕΑ/Α
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΣ
4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

32

14

46

-Συµπληρώνεται το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ του Μέρους
6 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ως εξής:
Η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου
των είκοσι µία (21) νέων οργανικών θέσεων µε σχέση δηµοσίου δικαίου
που συστήθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017,
υπολογίζεται συνολικά σε 459.758,04 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του
Ν.3584/2007.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισµούς
των επόµενων ετών, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού οι
θέσεις του οποίου συστήθηκαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν.4479/2017, οι οποίες µπορούν να καλυφθούν µε τα ετήσια έσοδα από
την ανταποδοτική υπηρεσία της καθαριότητας.
-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 345/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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