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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 7ης έκτακτης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 4 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.7501/4.4.2019 πρόσκληση του κ.
Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9. Καλαρρύτης
Χρήστος, 10. Ζαννιά Ευφημία, 11. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Καλούδης
Κων/νος, 14. Μπασούρης Μαρίνος, 15. Κούρτης Ανδρέας, 16. Κουρή Μαρία, 17. Νικηφόρος Ιωάννης, 18.
Γρηγορέας Ιωάννης, 19. Γεωργίου Δημήτριος, 20. Καπίρη Ελένη, 21. Κοκοτίνης Χρήστος, 22. Καλαντίδης
Δημήτριος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Αναγνώστου
Ιωάννης, 27. Αγαδάκος Γεώργιος, 28. Τσατσούλη Αναστασία, 29. Χιωτέλης Ιωάννης, 30. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34. Σόφης
Γεώργιος, 35. Σεφτελής Κων/νος, 36. Χωματά Αικατερίνη, 37. Χατζηδάκης Γεώργιος, 38. Αντζινάς
Ιωάννης, 39. Βιδάλης Παναγιώτης, 40. Παναγιώταρης Αναστάσιος, ότι η κ. Πίκουλα Αργυρώ, δεν προσήλθε
αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου και ο Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 157/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

O Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7424/2019
έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή με το υφιστάμενο προσωπικό η υπηρεσία καθαριότητας δεν
δύναται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων της πόλης και εξ αυτού του λόγου
υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης πρόσληψης για δύο (2) μήνες άκρως απαραίτητου για την αποκομιδή
των απορριμμάτων προσωπικού και συγκεκριμένα 13 ατόμων σύμφωνα και με το σχετικό αίτημα της αρμόδιας
Διεύθυνσης.
Στις 27/03/2019 σταμάτησε η απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής &
Καθαριότητας, που απασχολούνταν με προσωρινή δικαστική απόφαση. Περαιτέρω από την 3Κ/2018
προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου αναμένεται
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ακόμα η έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων και η πρόσληψη 40 ατόμων.

Από αυτή την προκήρυξη

απασχολούνται βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης 15 μόνο άτομα τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν
τις υφιστάμενες ανάγκες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι δεν βγαίνουν τα προγράμματα και η αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης
γίνεται με μεγάλη δυσκολία έχοντας περιοριστεί στο ελάχιστο οι άδειες των υπαλλήλων. Προτεραιότητα στην
αποκομιδή δίνεται στα ευαίσθητα σημεία της πόλης (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος), αλλά υπάρχουν διαδρομές όπου δεν καθίσταται δυνατή η καθημερινή αποκομιδή.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κατεπείγουσες και παροδικές ανάγκες και για να μην δημιουργηθεί
κίνδυνος για την δημόσια υγεία, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού για
κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες διάρκειας 2 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν
3584/07.
To Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/07
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την πρόσληψη για δύο (2) μήνες άκρως απαραίτητου για την αποκομιδή των
απορριμμάτων προσωπικού και συγκεκριμένα 13 ατόμων σύμφωνα και με το σχετικό αίτημα της αρμόδιας
Διεύθυνσης. κατεπείγον επειδή με το υφιστάμενο προσωπικό η υπηρεσία καθαριότητας δεν δύναται να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων της πόλης και εξ αυτού του λόγου υπάρχει
κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
Στις 27/03/2019 σταμάτησε η απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής &
Καθαριότητας, που απασχολούνταν με προσωρινή δικαστική απόφαση. Περαιτέρω από την 3Κ/2018
προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου αναμένεται
ακόμα η έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων και η πρόσληψη 40 ατόμων. Από αυτή την προκήρυξη
απασχολούνται βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης 15 μόνο άτομα τα οποία δεν μπορούν να
καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες.
Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι δεν βγαίνουν τα προγράμματα και η αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης
γίνεται με μεγάλη δυσκολία έχοντας περιοριστεί στο ελάχιστο οι άδειες των υπαλλήλων. Προτεραιότητα
στην αποκομιδή δίνεται στα ευαίσθητα σημεία της πόλης (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος), αλλά υπάρχουν διαδρομές όπου δεν καθίσταται δυνατή η καθημερινή
αποκομιδή.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κατεπείγουσες και παροδικές ανάγκες και για να μην
δημιουργηθεί κίνδυνος για την δημόσια υγεία, λαμβάνεται η παρούσα απόφαση πρόσληψης προσωπικού για
κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες διάρκειας 2 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν
3584/07.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2019 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

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Χ.Σερέτη,
Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά, Θ.Γιαννόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 4.4.2019

Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Κούρτης, Ι.Νικηφόρος, Ι. Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς,
Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ.Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ι.Χιωτέλης, Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος,
Γ.Σόφης, Κ.Σεφτελής, Α.Χωματά, Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς,
Π.Βιδάλης, Α.Παναγιώταρης
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