ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 406/2018
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Επέκταση του ωραρίου
των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου
Πύργου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το άρθρο 8
του Ν.4368/16»
Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65
και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος κ. Γαβριήλ Λιατσής κλήθηκε στη συνεδρίαση νόμιμα, πλην όμως
απουσίαζε δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ’ αριθμόν 893Δ/24-102014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, αναπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βαρελάς,
αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του
Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε
δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
23 μέλη ήτοι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
2.
3.
4.
5.

Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Αθανασόπουλος Παντελεήμων
Βλαχαντώνης Νικόλαος –

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ανδριόλας Γεώργιος
3. Λιατσής Δημήτριος
4.Μπέλτσος Διονύσιος
5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

προσήλθε μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης
θέματα

6.
7.
8.
9.

Γεράνιος Κων/νος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Τσίμπρης Νικόλαος
Λουμιώτης Νικόλαος

6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Δημουλιάς Λεωνίδας μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»

10. Σεϊντής Βασίλειος

10.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο
Δήμο Πύργου»,

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
12. Μπόμπορης Παναγιώτης
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης –
Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου - Προεδρεύων
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής
της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»

16. Παναγόπουλος Ιωάννης
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα
Δημιουργίας

18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη –
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

19. Κόρδας Θεόδωρος
20. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της
παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών»
21. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»

22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
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23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου
Π. Λιβέρη.
------------------------------------Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Επέκταση του ωραρίου των καθαριστριών των
σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Ν.4368/16».
Με την 302/2018 προηγούμενη απόφαση, είχε αποφασισθεί η επέκταση του ωραρίου
πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου Πύργου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΥΕ Εργατριών
Καθαριότητας σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας με μειωμένο ωράριο και συγκεκριμένα
των:
ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου: Επέκταση κατά 4 ώρες, στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου (συν.
διάρκεια απασχόλησης: 2 ώρες + 4 ώρες= 6 ώρες)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ευσταθίου: Επέκταση κατά 1,5 ώρα στο Δημοτικό Σχολείο
Μουζακίου, διότι το σχολείο διαθέτει εκτεταμένους κοινόχρηστους χώρους (συν. Διάρκεια
απασχόλησης: (3 ώρες + 1,5 ώρα = 4,5 ώρες)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Ιωάννη: Επέκταση κατά 2 ώρες, στο Νηπιαγωγείο
Καράτουλα και στον παιδικό σταθμό (συν. διάρκεια απασχόλησης: 3,5 ώρες + 2 ώρες= 5,5
ώρες)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ιωάννη: Επέκταση κατά 1 ώρα, στο Δημοτικό Σχολείο
Λανθίου (συν. διάρκεια απασχόλησης: 0,5 ώρα + 1 ώρα= 1,5 ώρες)
ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Νικολάου: Επέκταση κατά 2 ώρες, στο 3 ο Λύκειο
Πύργου (συν. διάρκεια απασχόλησης: 6 ώρες + 2 ώρες= 8 ώρες)
Ωστόσο η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ.23746/3-9-2018 έγγραφό της,
με θέμα: «Διευκρινίσεις για την απόφαση επέκτασης ωραρίου καθαριστριών ΙΔΑΧ
σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου» λαμβάνοντας υπόψη της:
1. Την υπ’ αριθμ. 17287/27-6-2018 Βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (η βεβαίωση αυτή αναφέρεται στην 302/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου) και την υπ’ αριθμ, 22079/14-8-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών που αποτελεί συνέχεια της πρώτης.
2. Το υπ’ αριθμ. 175562/22-8-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τίτλο: «Δίδονται διευκρινίσεις» με το
οποίο ζητείται η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης, όσον αφορά την
ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι τη συμπλήρωση της αριθμ.302/2018 απόφασης, περί: «Επέκτασης
του ωραρίου των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου, με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4368/16, και την υπ’ αριθμ.23685/318-2018 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με την οποία
βεβαιώνεται ότι:
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[…. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας και σύμφωνα με
την αριθ. 22079/14-8-2018 συμπληρωματική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου, οικονομικού έτους 2018
ενεγράφησαν, κατόπιν αναμορφώσεως, οι παρακάτω πιστώσεις:
Στον Κ.Α. 15.6052.01 με τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί των αποδοχών του
προσωπικού ΙΔΑΧ», ποσό 33.000,00 € και
Στον Κ.Α. 15.6021 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται Β.Μ., δώρα εορτών και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 20.500,00 €.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας ψηφίστηκε με την αριθμ.36/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε η νομιμότητα (αριθμ.27951+15337/7-2-2018
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου).
Η ετήσια δαπάνη της επιπλέον μισθοδοσίας, που προκύπτει από την εφαρμογή
τηςαριθμ.302/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα επόμενα έτη,
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 18.872,16 € για τις τακτικές αποδοχές και το ποσό
των 3.516,96 € για τις εργοδοτικές εισφορές. Το ίδιο ποσό προϋπολογίζεται και για τα
επόμενα έτη….]
Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν’
αποφασίσουν επί του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
Λαμβάνοντας υπόψη του:
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
- Το υπ’ αριθμ. 175562/22-8-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τίτλο: «Δίδονται διευκρινίσεις» με
το οποίο ζητείται η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 302/2018 απόφασης, όσον αφορά
την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.
- Την αριθμ.23746/3-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και μετά
από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Συμπληρώνει – διορθώνει την 302/2018 απόφαση του Δ.Σ. ενσωματώνοντας την
υπ’ αριθμ. 23685/31-8-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών
(αναλυτικά αναγράφεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης)» η οποία
εξεδόθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 22079/14-8-2018 συμπληρωματικής βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
-

Η ετήσια δαπάνη της επιπλέον μισθοδοσίας, που προκύπτει από την εφαρμογή
τηςαριθμ.302/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα επόμενα έτη,
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 18.872,16 € για τις τακτικές αποδοχές
και το ποσό των 3.516,96 € για τις εργοδοτικές εισφορές. Το ίδιο ποσό
προϋπολογίζεται και για τα επόμενα έτη.
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-



Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.302/2018 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Κ. Γεράνιος, Θ. Κανελλόπουλος, Π.
Αντωνακόπουλος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου,
Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας, Α. Παναγούλης Χ. Βαγγελάτου και Χ.
Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα τέθηκε προς συζήτηση
και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 406/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 3 – 10 - 2018
Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
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