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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 505
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)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά,
16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, 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.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
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Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) 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)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το 3ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.283/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας του Γ’ τριµήνου
του έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1
εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-72010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων 3ου τριµήνου του έτους 2017.
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών 3ου τριµήνου του έτους 2017.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.283/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις προηγούµενες αποφάσεις του
µε αριθ.651/2016, περί έγκρισης προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017,
239 και 440/2017, περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) τριµήνου οικονοµικού έτους 2017, αντίστοιχα, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ.πρωτ.251131/12.01.2017,
147982/14.07.2017 & 256211/30.10.2017, όµοιες του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.
Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», της υπ’ αριθ.οικ.40038/09.09.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισµός των στοιχείων τα ο-
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ποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και περιφερειών» και των άρθρων 65 & 72 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)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο
οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, Αντιπροέδρου, 3)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 4)Βασιλείου Τοµαρά και
5)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, τρίτου (3ου) τριµήνου οικονοµικού έτους 2017, η οποία έχει ως κατωτέρω:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-30/9/2017
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός
1

Βεβαιωθέντα
2

Εισπραχθέντα

%
2/1

3

0

Τακτικά έσοδα

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

65000

68460,39

1,053237

2

Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα
και παροχή υπηρεσιών

30000

17710,08

0,590336

5780881,67

2058127,41

0,356023

1147684,22

932994,78

403000

446451,31

10117057,43
624500

3
4
5

Φόροι και εισφορές

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

1

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

11
12
13
14

∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες

15

Προσαυξήσεις-πρόστιµα-παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών

2

4

18168123,32

11171805,63

0,614912

%
3/1

3/2

0,580776

0,944486

23332,63

0,358964

0,340819

17710,08

0,590336

1

1984217,85

0,343238

0,964089

0,812937

665846,75

0,580165

0,713666

1,10782

446451,31

1,10782

1

7329950,83

0,724514

7329950,83

0,724514

1

318110,83

0,509385

84107,83

0,13468

0,264398

8306884,99

1714804,63

0,206432

1661328,86

0,199994

0,968815

0

0

2005294,4

375715,59

0,187362

375715,59

0,187362

1

5913375,03

997604,84

0,168703

997604,84

0,168703

1

#∆ΙΑΙΡ/0!

10551617,28

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

93000

75000

0,806452

75000

0,806452

1

285215,56

266484,2

0,934326

213008,43

0,746833

0,799329

10000

0

0

0

0

458905,27

720367,14

1,569751

294546,33

0,641846

#∆ΙΑΙΡ/0!
0,408884
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21

Τακτικά έσοδα

22

Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

3
31
32
4

Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και
τρίτων

373905,27

649583,53

1,737294

286029,83

0,764979

0,440328

85000

70783,61

0,832748

8516,5

0,100194

0,120317

9455217,21

9813847,11

1,037929

1457787,12

0

0

9455217,21

9813847,11

1,037929

1457787,12

0,154178

0,148544

3861443,03

2055318,87

0,532267

2033654,22

0,526657

0,989459

3730150

1973572,92

0,529087

1952893,99

0,523543

0,989522

131293,03

81745,95

0,622622

80760,23

0,615114

0,987942

41

Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους

4603873,57

Σύνολα εσόδων

44854447,39

5

25476143,38

0,154178

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0,148544

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

15998933,81

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-30/9/2017
Κ.Α.
6
60
61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και
τρίτων

73
74

75

8

5/3

22251313,06

20929614

0,940601

11459204,21

0,51499

10679885,1

10413328,18

0,4679871

0,9087305

7553832,92

7444242,68

0,985492

4805415,47

0,6361559

4801725,79

4782482,18

0,6331199

0,9952276

0,5117935

833703,59

833703,59

0,5046529

0,9860477

0,2731794

800574,8

775255,62

0,1943128

0,7113012

54500

36500

0,669725

19744,26

0,36228

19744,26

14678,52

0,2693306

0,7434323

2172939,4

1926943,8

0,886791

621977,55

0,2862379

225403,01

126208,09

0,0580817

0,2029142

715306,7

715306,7

1

632052,58

0,8836106

632052,58

632008,33

0,8835487

0,99993

1218528,07

1117900,47

0,917419

425822,57

0,3494565

347901,47

321462,23

0,2638119

0,7549206

4885942,05

4460000,33

0,912823

3016345,81

0,6173519

3016345,81

2925095,81

0,5986759

0,9697482

8500

2500

0,294118

2433,81

0,2863306

2433,81

2433,81

0,2863306

1

Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

7625357,07

2933494,72

0,384703

1135167,76

0,1488675

927880,06

913226,84

0,1197618

0,8044862

563532,14

380233,59

0,674733

173511,61

0,3079001

130089,86

115436,64

0,2048448

0,6652963

Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες
κ.λπ.
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

6818248,37

2505461,13

0,367464

961156,15

0,1409682

797290,2

797290,2

0,1169348

0,8295116

242076,56

47300

0,195393

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

1500

500

0,333333

500

0,3333333

500

500

0,3333333

1

14970948,71

6842127,39

0,457027

5409952,15

0,3613633

4332324

3997276,11

0,2670022

0,7388746

3216147,52

3221884,35

1,001784

3239207,65

1,0071701

2121778,97

1788756,6

0,5561799

0,5522204

3627500

3620243,04

0,997999

2170744,5

0,5984134

2210545,03

2208519,51

0,6088269

1,0174019

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

8127301,19

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

15940089,2

15323831,13

Λοιπά Έξοδα

82

Αποδόσεις
Επιχορηγούµενες
πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη είσπραξης

9

%

5/1

845500,23

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

85

%

5

1089911,93

81

83

Πληρωθέντα

4

0,900465

Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας
πίστεως
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

71

Ενταλθέντα

3/1

0,937061

Φόροι - τέλη

7

%

3

3738621,72

64

68

Τιµολογηθέντα

2/1

1487598,33

63

67

%

2

1652033,8

Παροχές τρίτων

66

∆εσµευθέντα

1

3989730,12

62

65

Προϋπ/σµός

Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

6828,55
44854447,39

30705236,1

18004324,12

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 505/2017.
O Γραµµατέας

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 529
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)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά,
16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, 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.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1
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σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) 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)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Καθορισµός ειδικοτήτων προσωπικού που θα
προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση τον καθορισµό ειδικοτήτων
για το ανωτέρω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που
θα προσληφθεί στο ∆ήµο µας για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Ο καθορισµός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των αντίστοιχων αιτηµάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.
Σύµφωνα λοιπόν µε:
1. Την προηγούµενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006 που απαιτείται για τις
συγκεκριµένες προσλήψεις προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.20α, του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 41, παρ.1α του Ν.4325/2015.
2. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 απόφαση της Επιτροπής του
άρθ.2, παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014).
3. Το αριθ.13636/04.08.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης δύο (2) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από τα επτά (7) στο σύνολο που αρχικά
είχαµε αιτηθεί και αποφασίσει µε την αριθ.129/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Την αριθ.31794/04.10.2017 βεβαίωση διάθεσης πιστώσεων της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που θα προσληφθεί για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
5. Το αριθ.28843/12.09.2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί καθορισµού συγκεκριµένων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών και
παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορούν στους τοµείς επισκευής δηµοτικής και αγροτικής οδοποιίας, επισκευής ηλεκτροφωτισµού, άρσης καταπτώσεων και επισκευής άρδευσης.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την
πρόσληψη των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας οκτώ (8) µηνών:
•
Έναν (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β’
Οµάδας, 2ης ειδικότητας).
•
Έναν (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων JCB (Α’ & Β’ Οµάης
δας, 1 ειδικότητας).
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Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει
τους ΚΑ:

Κ.Α.30-6041.001 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
µε τίτλο «Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου», ποσό
6.000,00 € και

Κ.Α.30-6054.001 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσό 2.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισµένες και εγγεγραµµένες
στον Προϋπολογισµό έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και
στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν µετά την 31-12-2017».
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 την υπ’ αριθ.129/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί πρόσληψης
προσωπικού µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) για πρόσκαιρες και
εποχικές ανάγκες διάρκειας οκτώ (8) µηνών στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017, την ανάγκη καθορισµού των ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί, την υπ’ αριθ.
πρωτ.31794/04.10.2017 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε την οποία έχουν εγγραφεί αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2017 και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του εποµένου οικονοµικού έτους, σε περίπτωση λήξης των συµβάσεων µετά
τη λήξη του τρέχοντος έτους, το υπ’ αριθ.πρωτ.28843/12.09.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, περί καθορισµού συγκεκριµένων ειδικοτήτων για την κάλυψη των εποχικών και παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορούν τοµείς επισκευής
δηµοτικής και αγροτικής οδοποιίας, επισκευής ηλεκτροφωτισµού, άρσης
καταπτώσεων και επισκευής άρδευσης, το υπ’ αριθ.πρωτ.13636/04.08.
2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης πρόσληψης
δύο (2) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.
ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2,
παρ.1 της αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ., καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.
20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54/τ.Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ.1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.2015)
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά4
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ξεις», 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», της υπ’ αριθ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Φ.Ε.Κ.280/τ.Α/28.12.2006) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», του άρθρου 20 του Ν.4305/
2014 (Φ.Ε.Κ.237/τ.Α/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις» 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
4)Χρήστος Λαϊνάς, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και
8)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ (8) µηνών,
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, µε τις κάτωθι ειδικότητες:
• Ένας (1) ∆.Ε. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρου, Β’
Οµάδας, 2ης Ειδικότητας).
• Ένας (1) ∆.Ε. Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (JCB, Α’ & Β’ Οµάδας, 1ης Ειδικότητας).
Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού
έτους 2017:
Κ.Α.30-6041.001 µε τίτλο «Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσού 6.000,00 €.
Κ.Α.30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου» ποσού 2.000,00 €, για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους, σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31.12.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 529/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 530
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)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά,
16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, 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.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1
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σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) 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)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Καθορισµός ειδικοτήτων εξειδικευµένου προσωπικού που θα προσληφθεί µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 21 του Ν.2190/1994».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση τον καθορισµό ειδικοτήτων
για το ανωτέρω εξειδικευµένο προσωπικό µε σύµβαση µίσθωσης έργου
(ΣΜΕ) που θα προσληφθεί στο ∆ήµο µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.2527/1997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 του Ν.2190/94.
Ο καθορισµός των ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτηµάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.
Σύµφωνα λοιπόν µε:
1. Την προηγούµενη έγκριση ΠΥΣ 33/2006 που απαιτείται για τις
συγκεκριµένες προσλήψεις προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.20α, του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 41, παρ.1α του Ν.4325/2015.
2. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 απόφαση της Επιτροπής του
άρθ.2, παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014).
3. Το αριθ.26845/04.08.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης
έργου (ΣΜΕ), από τα τρία (3) στο σύνολο που αρχικά είχαµε αιτηθεί και
αποφασίσει µε την αριθ.128/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Την αριθ.8912/17.03.2017 βεβαίωση διάθεσης πιστώσεων της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού, ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας.
5. Την ανάγκη επίβλεψης εφαρµογής των µέτρων προστασίας της
υγείας των εργαζοµένων και των µέτρων πρόληψης των ατυχηµάτων, καθώς οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους υποχρεούνται να έχουν Ιατρό Εργασίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις
των Π.∆.94/87, Π.∆.70α/88, Π.∆.186/95 και Π.∆.17/96.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε την
πρόσληψη της κάτωθι ειδικότητας µε σύµβαση µίσθωσης έργου (ΣΜΕ),
διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους:

Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Εργασίας.
Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει
τον κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, οικονοµικού έτους 2017:
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ΚΑ 00-6117.003>4.000,00€ «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας»
Η ανωτέρω πίστωση είναι εξασφαλισµένη και εγγεγραµµένη στον
Προϋπολογισµό έτους 2017. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις
των ανωτέρω λήξουν µετά την 31-12-2017».
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 την υπ’ αριθ.128/2017 απόφασή του, περί πρόσληψης προσωπικού
µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) διάρκειας ενός (1) έτους στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017,
την ανάγκη καθορισµού των ειδικοτήτων εξειδικευµένου προσωπικού
που θα προσληφθεί, δεδοµένης της ανάγκης επίβλεψης εφαρµογής των
µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και των µέτρων πρόληψης των ατυχηµάτων, την υπ’ αριθ.πρωτ.8912/17.03.2017 Βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε
την οποία έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 και ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί
στον προϋπολογισµό του εποµένου οικονοµικού έτους, σε περίπτωση λήξης της σύµβασης µετά τη λήξη του τρέχοντος έτους, το υπ’ αριθ.πρωτ.
26845/04.08.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης
πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου, το γεγονός ότι
η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας
έξι (6) µηνών, σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/
20015/01.08.2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της αριθ.
33/2006 Π.Υ.Σ., καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997 (Φ.Ε.Κ.206/τ.Α/08.10.1997) «Τροποποίηση και συµπλήρωση
διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις», της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54/τ.Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1α του
άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», της υπ’
αριθ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Φ.Ε.Κ.280/τ.Α/28.12.
2006) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», του
άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ.237/τ.Α/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του
δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α.
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε4
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ντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος και 8)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους, µε την κάτωθι ειδικότητα:
• Ένα (1) άτοµο Ιατρού Εργασίας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω σύµβαση θα βαρύνει
των κάτωθι Κ.Α.00-6117.003>4.000,00 € «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας»,
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 530/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 535
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)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά,
16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, 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.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1
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σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) 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)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)

2

ΑΔΑ: ΩΑ54Ω6Χ-ΟΣΜ

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.429/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Μεταβολές των Σχ. Μονάδων
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τρίτο (33ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.429/2017 απόφαση του ∆. Συµβουλίου Αιγιαλείας, αποφασίστηκε να µην υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή στις σχολικές µονάδες Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της αρµοδιότητάς µας για
το σχολικό έτος 2018-2019 πλην της περιπτώσεως:
Αναστολή της εφαρµογής της αριθ.71336/∆4/24-6-2011 (Φ.Ε.Κ.
1575 Τ.Β, Υ.Α.) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Β/θµιας Εκπ/σης» κατά το µέρος που αφορά στη συγχώνευση του ΓΕΛ Αιγείρας µε το ΓΕΛ Ακράτας, της ∆/νσης ∆Ε Αχαΐας,
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης ∆. Ελλάδας.
Σύµφωνα όµως µε το υπ’ αριθ.πρωτ.9049/09-10-2017 έγγραφο της
Περ/κής ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας, προτείνονται επίσης οι παρακάτω µεταβολές για το σχ. έτος 2018-19.
1)Συγχώνευση του 5ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του 6ου 1/θ
Νηπιαγωγείου Αιγίου σε 5ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου.
•
Το 5ο 1/θ Ν/Γ Αιγίου κατά το σχ. έτος 2017-18 λειτουργεί µε δύο
τµήµατα (ένα πρωινό και ένα προαιρετικό ολοήµερο µε 20 νήπια-προνήπια, ενώ το 6ο 1/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου λειτουργεί µε ένα κλασικό τµήµα
µε 22 νήπια-προνήπια.
•
Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις είναι συνολικά 3.
•
Το νέο σχολείο (µε ονοµασία 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου) θα λειτουργήσει µε δύο πρωινά τµήµατα και ένα τµήµα ολοήµερου, δηλ. µε 3 εκπαιδευτικούς.
•
Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
2)Κατάργηση του 7ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου.
•
Το 7ο 1/θ Ν/Γ Αιγίου είναι σε αναστολή λειτουργίας για τρία σχολικά έτη (από το 2015-16) λόγω έλλειψης µαθητών.
•
Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις είναι συνολικά 2.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τον Ν.1566/1985 άρθρο 50
παρ.3 και το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011, καθώς και µε το µε το υπ’ αριθ.
πρωτ.9049/9-10-2017 έγγραφο της Περ/κής ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας και την προγενέστερη απόφαση 429/2017 του ∆. Συµβουλίου, εισηγούµαι προς το ∆.Σ. Αιγιαλείας όπως γνωµοδοτήσει θετικά ως προς τις ανωτέρω µεταβολές των σχ. µονάδων της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης Αι-
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γιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, σε συνέχεια της 429/2017 απόφασης του ∆.Σ που αφορούσε την
Αναστολή της εφαρµογής της αριθ.71336/∆4/24-6-2011 (Φ.Ε.Κ.
1575 Τ.Β, Υ.Α.) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Β/θµιας Εκπ/σης» κατά το µέρος που αφορά στη συγχώνευση του ΓΕΛ Αιγείρας µε το ΓΕΛ Ακράτας, της ∆/νσης ∆Ε Αχαΐας,
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης ∆. Ελλάδας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.15/
2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την υπ’
αριθ.429/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί µεταβολών των Σχολικών Μονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, την ανάγκη τροποποίησηςσυµπλήρωσής της, κατόπιν του υπ’ αριθ.πρωτ.9049/09.10.2017 εγγράφου της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
την ανάγκη ισχύς της αναστολής εφαρµογής της υπ’ αριθ.71336/∆4/24.
06.2011 (Φ.Ε.Κ.1575/τ.Β/27.06.2011) Απόφασης Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, περί «Συγχώνευσης Σχολικών
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», κατά το µέρος που αφορά τη
συγχώνευση του Γ.Ε.Λ. Αιγείρας µε το Γ.Ε.Λ. Ακράτας και την ονοµασία του σε Γ.Ε.Λ. Ακράτας, της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Αχαΐας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος, δεδοµένου ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν επίθεση στο
µορφωτικό δικαίωµα και προκαλούν αντιδράσεις από γονείς, εκπαιδευτικούς και µαθητές, υποβαθµίζοντας ακόµα περισσότερο την εκπαιδευτική
διαδικασία και τις τοπικές κοινωνίες, το υπ’ αριθ.πρωτ.154110/∆1/18.09.
2017 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.
167/τ.Α/30.09.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.
1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.,
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011)
«Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστό4
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πουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 8)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’ αριθ.429/2017 απόφασής
του, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
1)Τη µεταβολή των κατωτέρω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019:
Α)Συγχώνευση του πέµπτου (5ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του
έκτου (6ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου, σε πέµπτο (5ο) 2/θ Νηπιαγωγείο
Αιγίου.
-Το 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018 λειτουργεί µε δύο (2) τµήµατα (ένα πρωινό και ένα προαιρετικό ολοήµερο µε είκοσι (20) νήπια-προνήπια, ενώ το 6ο Νηπιαγωγείο
Αιγίου λειτουργεί µε ένα (1) κλασικό τµήµα µε είκοσι δύο (22) νήπια-προνήπια.
-Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις είναι συνολικά 3.
-Το νέο σχολείο (µε ονοµασία 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου) θα λειτουργήσει µε δύο (2) πρωινά τµήµατα και ένα (1) τµήµα ολοήµερου,
δηλ. µε τρεις (3) εκπαιδευτικούς.
-Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
Β)Κατάργηση του εβδόµου (7ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου.
-Το 7ο Νηπιαγωγείο Αιγίου είναι σε αναστολή λειτουργίας για τρία
σχολικά έτη (από το 2015-16) λόγω έλλειψης µαθητών.
-Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις είναι συνολικά δύο (2).
2)Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 20182019.
3)Την αναστολή εφαρµογής της υπ’ αριθ.71336/∆4/24.06.2011
(Φ.Ε.Κ.1575/τ.Β/27.06.2011) Απόφασης Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης & Θρησκευµάτων, περί «Συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», κατά το µέρος που αφορά τη συγχώνευση του Γ.Ε.Λ. Αιγείρας µε το Γ.Ε.Λ. Ακράτας και την ονοµασία του σε
Γ.Ε.Λ. Ακράτας, της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Αχαΐας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος και για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 535/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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