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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.938/12.1.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα δύο, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης
Χρήστος, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Καλούδης
Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 17. Νικηφόρος
Ιωάννης, 18. Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Καπίρη Ελένη, 20. Κοκοτίνης Χρήστος, 21. Καλαντίδης Δημήτριος,
22. Ασβεστάς Δημήτριος, 23. Αντύπας Γεώργιος, 24. Δουβή Αγγελική, 25. Τσατσούλη Αναστασία, 26.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 27. Κουρής Μιχαήλ, 28. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 29. Πούλος Ιωάννης, 30.
Πίκουλα Αργυρώ, 31. Σόφης Γεώργιος και 32. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2.
Χωματά Αικατερίνη, 3. Ζαννιά Ευφημία, 4. Δημητρόπουλος Άγγελος, 5. Κουρή Μαρία, 6. Γεωργίου
Δημήτριος, 7. Αναγνώστου Ιωάννης, 8. Αγαδάκος Γεώργιος, 9. Ευσταθίου Αναστάσιος, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 4/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
του Δήμου.
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει η κ. Δουβή ενώ οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος και Πούλος προσωρινά
βρίσκονται εκτός αιθούσης)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1308/2018 έγγραφό
του, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ.32465/25-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 80899/29073/09-102017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι ΟΤΑ A΄& B΄ βαθμού μέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία κάλυψης κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα και της κάλυψης των αναγκών των
ΟΤΑ μέχρι 31-03-2018, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου ή εποχιακού
προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες οι οποίες δεν
καλύπτονται επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικό.
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Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1092/15-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, κοινοποιεί τις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει σε
προσωπικό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 στο τέλος του 2017 έληξε ο μεγαλύτερος αριθμός των συμβάσεων ωφελούμενων των απασχολούμενων
με οκτάμηνη σύμβαση μέσω κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ σε θέσεις χειριστών και οδηγών, και
αρχές του 2018 λήγουν και οι υπόλοιπες συμβάσεις,
 το γεγονός ότι 31-03-2018 λήγουν οι συμβάσεις των συμβασιούχων -«παρατασιούχων» εργατών,
χειριστών και οδηγών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 24 του ν. 4479/17,
 το γεγονός ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν έχει ακόμα
εκδοθεί και στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στη πρόσληψη του εγκεκριμένου για το Δήμο μας
(40 ατόμων συνολικά) προσωπικού, βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης, θα υπάρξει
σοβαρότατο πραγματικό πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων με όλες τις δυσμενείς συνέπειες
που μπορεί να έχει η μη έγκυρη αποκομιδή των απορριμμάτων για τη δημόσια υγεία,
 Το γεγονός μεταξύ των εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού έχουν εγκριθεί
και οι ειδικότητες στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα εκ των οποίων: (2) χειριστών
μηχανημάτων, (9) οδηγών, (25) εργατών καθαριότητας, (3) ηλεκτρολόγων και (1) ηλεκτροτεχνίτη
αυτοκινήτων),
 την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας,
 την βεβαίωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (ΦΕΚ 1450/23-7-2008)
συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. Ε στον οποίο προβλέπονται ογδόντα (80) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων
για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
 τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,
Κατόπιν των ανωτέρω,
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, και επειδή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και έκτακτες,
μη προβλέψιμες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και
αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
τη λήψη απόφασης
Την υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (8/μηνης διάρκειας) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας,
συνολικά (4) ατόμων, ως εξής:
1) Έναν (1) χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Σαρώθρου),
2) Έναν (1) χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Ανυψωτικών Μηχανημάτων),
3) Δύο (2) οδηγούς Γ΄+Δ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Η πρόσληψη του παραπάνω αναφερόμενου προσωπικού θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.
2190/94.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (8/μηνης διάρκειας) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας
καθαριότητας, συνολικά (4) ατόμων, ως εξής:
1) Έναν (1) χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή Σαρώθρου),
2) Έναν (1) χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Ανυψωτικών Μηχανημάτων),
3) Δύο (2) οδηγούς Γ΄+Δ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Η πρόσληψη του παραπάνω αναφερόμενου προσωπικού θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 21 του
Ν. 2190/94.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Καλαρρύτης, Κ.Παπαδόπουλος, Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 23.1.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Παναγιώταρης, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,
Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Χ.Κοκοτίνης,Φ.Χρυσουλάκης

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Μ. Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος,
Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ.Σεφτελής,
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