
 

 

   

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 54/2018 

 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 3/2018 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο 

 : Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα για το έτος 2018 (επικαιροποίηση της 323/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 13 

Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν 

της με αρ.πρωτ. Γ.Δ. 651/12-02-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και 

αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα τα 

πρώτα 26 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  1  ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 

2 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   2 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ  3 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   4 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

5 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    

7 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ    

8 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ    

9 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    

10 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ    

11 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ    

12 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ     

13 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

14 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

15 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

17 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

18 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

20 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   

21 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ   

22 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

23 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   

24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

26 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

27 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ   

28 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ   

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΔΑ: 6ΧΟΔΩΨΒ-ΨΘΣ



Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση  δικαιολογούν την 

κατεπείγουσα πρόσκληση - συνεδρίαση, ήτοι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα, διότι 

θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, ιδίως η εύρυθμη λειτουργία του και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 

κυρίως στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων, μετά 

και τη συνάντηση  της Δημοτικής Αρχής με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη και αποφασίζουν 

ομόφωνα να συζητηθούν.  

 

Κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Δουδωνή Ευδοξία και Γκόνη Κων/να-Θεοδώρα.  

Πάνω στο 2
ο
 θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Δημάρχου κ. Ανδρέα Κονδύλη, 

που έχει ως εξής: 

 

Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. την Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018 (επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 323/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου) και την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση κενών 

οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων, σύμφωνα με τα κατωτέρω, 

όπως είχαν αναφερθεί και στην υπ’ αριθμ. 323/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 

22159/30.06.2017 Εγκύκλιο αρ.19 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της ψήφισης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου, παρακαλούμε για την 

έγκρισή σας, προκειμένου να αποστείλουμε  ηλεκτρονικά αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών  για κάλυψη των 

αναφερομένων στο θέμα οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα κατά προτεραιότητα. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας, ο ανώτατος αριθμός μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού 

χαρακτήρα που μπορεί να προσληφθεί από το Δήμο Αλίμου έχει ως εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 2 

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 13 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 40 

 

ΙΙ. Από αυτές τις θέσεις, πρέπει να αφαιρέσουμε όσες θέσεις μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

αναμένεται άμεσα να καλυφθούν βάσει της ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 1/264Μ/2007 (εκκρεμούν ήδη οι προσλήψεις): 

(1) ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

(4) ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 

(2) ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ (έχουν εκδοθεί αποφάσεις διορισμού τους) 

(3) ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(1) ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΙΙΙ. Ως εκ τούτου, οι προσλήψεις σε θέσεις μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα 

διαφόρων κλάδων που κατ’ ανώτατο όριο δικαιούμαστε και εισηγούμαστε να προγραμματίσουμε για το έτος 2018, 

στέλνοντας ηλεκτρονικό αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών και εν γένει πράττοντας όλα τα κατά Νόμο απαραίτητα 

είναι σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ακόλουθες, τις οποίες καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 2 

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 33 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την σχετική Απόφασή του. 

 

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη : 

-  το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'), 

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017, 

- Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει, 
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-  Την υπ΄αριθμ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1/264Μ/2007 του Δήμου Αλίμου για πρόσληψη μονίμου προσωπικού σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων, 

- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως καταρτίστηκε με την υπ’ αριθ. 291/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 43573/2005 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, 

- Την υπ΄αριθμ. 322/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ του 

Δήμου Αλίμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 53/2018 Τροποποιητική απόφαση αυτής, 

- Την υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί βεβαίωσης κάλυψης ετήσιας δαπάνης 

βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών 

καθαριότητας σύμφωνα με την εγκ.19/οικ.22159/30.06.2017 του ΥΠ.ΕΣ., που εκδόθηκε κατόπιν της 

υπ΄αριθ. Πρωτ. 2950/13-02-2018 βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας, 

-  Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Ανδρέα Κονδύλη αλλά και  την προφορική του τοποθέτηση με την οποία 

δήλωσε ότι προβαίνουμε στο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με το ανώτατο όριο 

που δικαιούμαστε από το νόμο,  αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι προσλήψεις αυτές δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών του Δήμου μας,  

  

Και μετά από διαλογική συζήτηση,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνουν τον προγραμματισμό τριάντα τριών (33) προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018 (επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 323/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου) και την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο υπουργείο Εσωτερικών για την 

πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων, 

όπως είχαν αναφερθεί και στην υπ’ αριθμ. 323/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22 

ΔΕ 28 ΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ 2 

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 33 

 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τους Κ.Α. Εξόδων: 20.6011.0001, 20.6021.0001, 20.6051.0001, 

20.6051.0002, 20.6051.0005, 20.6051.0006, 20.6051.0010 και 20.6052.0001 του προϋπολογισμού  έτους 

2018 και αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.  Ανάλογα θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή 

των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση των κάτωθι Κ.Α. 

Εξόδων: 20.6011.0001, 20.6021.0001, 20.6051.0001, 20.6051.0002, 20.6051.0005, 20.6051.0006, 

20.6051.0010 και 20.6052.0001 του προϋπολογισμού. 

 

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 54/2018. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφές) 
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Δημήτρης Φρυδάς
Highlight

Δημήτρης Φρυδάς
Highlight
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