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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 10/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτοσ προσωπικού έτοσς 2017 με .Μ.Δ.
Αριθ. Απόυασης: 101/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 27 ηνπ κελόο Mαξηίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4035/23-03-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Αεηνύ θ. θίπα Βαζίιεην θαη Αληηγνλείαο θ. Κσλζηαληηλίδε Γεώξγην.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνύ ε νπνία έρεη σο εμήο: ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ
πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2017 ζηνπο ΟΣΑ θαη ζηα ΝΠΙΓ ηεο
Απηνδηνίθεζεο, ζηάιζεθε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Απνθέληξσζεο
θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην κε αξηζκ. πξση. νηθ:3948/06.02.2017 έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ
νη ΟΣΑ λα ππνβάιινπλ νξζά θαη έγθαηξα ηα αηηήκαηά ηνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη
ιακβάλνληαο ππόςε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ θξαηηθώλ
δαπαλώλ.
Δλ όςεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2017, ζηνπο
ΟΣΑ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε .Μ.Δ. κε ηελ νπνία (απόθαζε) ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ.
ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ηεο πεξηόδνπ 2016 – 2017 ζηελ
Σ.Κ. Κέιιεο, ιόγν ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ παξαηεξήζεθε κεγάιε ιεηςπδξία,
θύξηα, ιόγσ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ ζε παιηό εμσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο πνπ ππάξρεη ζε
κεγάιν πςόκεηξν θαη ζε αξθεηά κεγάιε απόζηαζε από ηνλ νηθηζκό. Σν ελ ιόγσ γεγνλόο
είλαη ηπραίν θαη έθηαθην, θαη δελ αλάγεηαη ζηνλ θύθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθόλησλ ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε ηελ έλλνηα όηη δελ ππήξρε δπλαηόηεηα λα πξνβιεθζεί
ή λα πξνγξακκαηηζηεί.
Σν ελ ιόγσ θαηλόκελν ρξήδεη δηαξθνύο παξαθνινύζεζεο θαη άκεζεο αληηκεηώπηζεο
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα εμεύξεζεο λέσλ πεγώλ
ύδξεπζεο, αιιά θαη ηξόπνη θαιύηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ππάξρνπζαο πνζόηεηαο λεξνύ θαη
ηξόπνη ηεο όζν ην δπλαηό θαιύηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ, σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ λεξνύ.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν λα πξνζιεθζνύλ κε
ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα έλα έηνο :
(1) Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ γηα ηελ έξεπλα θαη θαηαγξαθή λέσλ πεγώλ
πδξνδόηεζεο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο
εθκεηάιιεπζεο απηώλ κε ηε ζύληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθώλ κειεηώλ,
δειαδή ηε ζύληαμε ησλ πδξαπιηθώλ κειεηώλ, ησλ ηπρώλ κειεηώλ
νδνπνηίαο γηα ηε πξόζβαζε ζηηο λέεο πεγέο. Καηαγξαθή ηηο ππάξρνπζαο
ππνδνκήο ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη ηξόπσλ νξζήο δηαρείξηζεο ησλ
πθηζηάκελσλ πνζνηήησλ λεξνύ ησλ πθηζηάκελσλ πεγώλ.
(1) Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ θαη
θαηαγξαθήο λέσλ πεγώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηνρέο πιεζίνλ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο, νη
νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο.
Δπίζεο ζα πξνβεί ζε απνηππώζεηο ησλ νδεύζεσλ ησλ λέσλ δηθηύσλ γηα ηε
ζύλδεζε ησλ λέσλ πεγώλ κε ηα πθηζηάκελα εμσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο.

(1) Υεκηθόο ΠΔ, γηα ηνλ ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ
ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ ηνπ
νηθηζκνύ αιινηώλνληαη ιόγν ησλ ζπρλώλ δηαθνπώλ ηνπ λεξνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό
ζα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαη ηελ πξνζηαζία
ηεο δεκόζηαο πγείαο ησλ θαηνίθσλ.
Η εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ από ηνπο ηαθηηθνύο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ είλαη
αδύλαηε, αθελόο κελ γηαηί δελ ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία Σνπνγξάθνο Μεραληθόο θαη Υεκηθόο
θαη αθεηέξνπ γηαηί νη ήδε ππεξεηνύληεο Πνιηηηθνί Μεραληθνί δηεθπεξαηώλνπλ ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ηε Γ/λζεο ηνπο.
Η δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλσηέξσ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 25.6117.012 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017 ηνπ ζθέινπο εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ησλ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ με ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα
έλα έηνο :
΄Έλαλ Πνιηηηθό Μεραληθό ΠΔ γηα ηελ έξεπλα θαη θαηαγξαθή λέσλ πεγώλ πδξνδόηεζεο ηνπ
νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο θαη ηεο δπλαηόηεηαο εθκεηάιιεπζεο απηώλ κε ηε ζύληαμε ησλ
αληίζηνηρσλ ηερληθώλ κειεηώλ, δειαδή ηε ζύληαμε ησλ πδξαπιηθώλ κειεηώλ, ησλ ηπρώλ
κειεηώλ νδνπνηίαο γηα ηε πξόζβαζε ζηηο λέεο πεγέο. Καηαγξαθή ηηο ππάξρνπζαο ππνδνκήο
ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη ηξόπσλ νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πθηζηάκελσλ πνζνηήησλ λεξνύ
ησλ πθηζηάκελσλ πεγώλ.
΄Έλαλ Σνπνγξάθν Μεραληθό ΣΔ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ θαη
θαηαγξαθήο λέσλ πεγώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηνρέο πιεζίνλ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο, νη νπνίεο ζα
βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο. Δπίζεο ζα πξνβεί ζε
απνηππώζεηο ησλ νδεύζεσλ ησλ λέσλ δηθηύσλ γηα ηε ζύλδεζε ησλ λέσλ πεγώλ κε ηα
πθηζηάκελα εμσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο.
΄Έλαλ Υεκηθό ΠΔ, γηα ηνλ ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ηνπ
νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Κέιιεο. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ ηνπ νηθηζκνύ
αιινηώλνληαη ιόγν ησλ ζπρλώλ δηαθνπώλ ηνπ λεξνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα ιεθζνύλ κέηξα
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ησλ
θαηνίθσλ.

Η εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ από ηνπο ηαθηηθνύο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ είλαη
αδύλαηε, αθελόο κελ γηαηί δελ ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία Σνπνγξάθνο Μεραληθόο θαη Υεκηθόο
θαη αθεηέξνπ γηαηί νη ήδε ππεξεηνύληεο Πνιηηηθνί Μεραληθνί δηεθπεξαηώλνπλ ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ηε Γ/λζεο ηνπο.
Η δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλσηέξσ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 25.6117.012 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017 ηνπ ζθέινπο εμόδσλ ηνπ Γήκνπ
Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 101/2017.
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