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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                          

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2020  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

  ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2020     

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  198/2020   
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
 
 

 Στην Τρίπολη  σήμερα  την 2α  Ιουνίου 2020 ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00΄ έως 
14.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία 

έλαβε χώρα δια περιφοράς  (τηλεφωνικά), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. 55Α/11-3-2020)  και του με αρ. πρωτ. 

18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 40/αρ. πρωτ. 
20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12427/29-5-2020 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Τζιούμη Κωνσταντίνου διαπιστώθηκε από την 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

41 μελών συμμετείχαν  40 και ονομαστικά οι:  
 

1.  Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
2. Ψυχογυιός Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ) 
3. Καραλής Θεόδωρος (Γραμματέας Δ.Σ) 
4. Χατζόπουλος Στέφανος 

5. Κούρος Ηλίας 
6. Λαγός Γεώργιος 
7. Μακαρούνης Δημήτριος 
8. Σπηλιόπουλος Γεώργιος 

9. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος 
10. Τσαγκαρέλης Αντώνιος 
11. Οικονομόπουλος Γεώργιος  
12. Αλεξάκης Βασίλειος 

13. Καρούντζου Ελένη  
14. Παπαδάτος Ιωάννης 
15. Σμυρνιώτης Ιωάννης 

16. Κοσκινάς Δημήτριος 
17. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 
18. Ζαμπαθά Χριστίνα 
19. Παρασκευόπουλος Ιωάννης 

20. Κουκάκης Σταύρος 
21. Νικήτας Ευάγγελος 

 

22. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων 
23. Σαμπράκος Ιωάννης 
24. Κοσκινάς Παναγιώτης 
25. Λουμπαρδιάς Στυλιανός 

26. Τρίκολας Κωνσταντίνος 
27. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
28. Καρώνης Γεώργιος 
29. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα 

30. Γεωργανόπουλος Νικόλαος 
31. Τσιαμούλος Νικόλαος 
32. Τσαμούλος Ζαχαρίας 
33. Μαρκόπουλος Γεώργιος 

34. Φαχούρι Ιμπραχήμ 
35. Παρασκευοπούλου – 

Καλασούντα Βασιλική 

36. Σταμάτης Χαράλαμπος 
37. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος  
38. Τσαντήλα Κωνσταντίνα 
39. Βόσνος Δημήτριος 

40. Γούργαρης Ευάγγελος 

 

Η επικοινωνία με το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παυλή Δημήτριο, ο οποίος είχε 
προσκληθεί νόμιμα, δεν κατέστη εφικτή.   

Ελληνική   
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Στη Συνεδρίαση είχαν κληθεί οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τρίπολης κ. Παράσχος 

Παναγιώτης και  Κανδήλας κ. Ευσταθίου Παναγιώτης. 
 

 Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. 
Κωστόπουλος Βασίλειος  ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.  
 

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χέριετ 
για την τήρηση των πρακτικών.  

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούργαρης Ευάγγελος πριν την τοποθέτησή του στα 
θέματα της Συνεδρίασης δήλωσε τα ακόλουθα: «Οι συνεδριάσεις να αρχίσουν να 

γίνονται με φυσική παρουσία των μελών, τηρουμένων όλων των όρων που θέτει η 
Κυβέρνηση, δεδομένου ότι έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί 

σταθμοί». 
 
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την ακόλουθη:  
 

 
      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
2. Το με αρ. πρωτ. 10262/5-5-2020 έγγραφο του της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, περί πρόσληψης 
ενός χειριστή μηχανήματος έργου ΟΜΑΔΑΣ A, ειδικότητας 2.3 -γερανοφόρα 
οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα του Π.Δ. 113/2012.  

3. Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για τον καθαρισμό της πόλης και των 
Δημοτικών Ενοτήτων από κλαδιά δέντρων και θάμνων.  

 
 

Εισηγούμαστε  

1. Την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός 
χειριστή μηχανήματος έργου ΟΜΑΔΑΣ A, ειδικότητας 2.3 -γερανοφόρα 

οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) ανυψωτικής ικανότητας άνω των 
τριών (3) τόνων στη βάση του,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διάρκειας 4 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

ν.3584/2007,  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  για την αντιμετώπιση των 

ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών για τον καθαρισμό της πόλης και των 
Δημοτικών Ενοτήτων από  κλαδιά δέντρων και θάμνων, για  το  χρονικό 
διάστημα από  15 Ιουνίου 2020 έως και 14 Οκτωβρίου 2020. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια χειριστή Μ.Ε., 
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας  καθώς και τα γενικά προσόντα 
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πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των 
ΟΤΑ ( άρθρο 169 ν.3584/2007).  

2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 
Οικονομικών, ως κάτωθι: 

 να εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 4131 με τίτλο: 
«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» το ποσό των 

€900,00 το οποίο και μεταφέρεται μέσω αποθεματικού για την ισόποση 
ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.8231 με τίτλο: «Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», 

 από το σκέλος των εξόδων και τον Κ.Α. 20.6263.0002 με τίτλο: 
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν. 2019) να μεταφέρει 

μέσω αποθεματικού το ποσό €5.560,00 για την δημιουργία νέων 
πιστώσεων στους Κ.Α. : α) 20.6041.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με το ποσό €4.320,00 και β) 20.6054.0001 με τίτλο: 

«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.» με το ποσό 
€1.240,00. 

 
Ο κ. Γούργαρης Ευάγγελος τοποθετούμενος επί του ανωτέρω θέματος είπε τα 

ακόλουθα: Έχω τη γνώμη ότι δίμηνα και τετράμηνα είναι ημίμετρα και πρέπει να 

προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό.   
 

 
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ  ΩΝ Α 

 

1. Την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός χειριστή 
μηχανήματος έργου ΟΜΑΔΑΣ A, ειδικότητας 2.3 -γερανοφόρα οχήματα 
(παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) 

τόνων στη βάση του,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 4  
μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007,  «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,  για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών για τον 
καθαρισμό της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων από  κλαδιά δέντρων και 

θάμνων, για  το  χρονικό διάστημα από  15 Ιουνίου 2020 έως και 14 Οκτωβρίου 
2020. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια χειριστή Μ.Ε., 
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας  καθώς και τα γενικά προσόντα 
πρόσληψης που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των 

ΟΤΑ ( άρθρο 169 ν.3584/2007).  
2. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Οικονομικών, ως κάτωθι: 

 να εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 4131 με τίτλο: 

«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία» το ποσό των 
€900,00 το οποίο και μεταφέρεται μέσω αποθεματικού για την ισόποση 
ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20.8231 με τίτλο: «Εισφορές σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», 

 από το σκέλος των εξόδων και τον Κ.Α. 20.6263.0002 με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν. 2019) να μεταφέρει 
μέσω αποθεματικού το ποσό €5.560,00 για την δημιουργία νέων 
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πιστώσεων στους Κ.Α. : α) 20.6041.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με το ποσό €4.320,00 και β) 20.6054.0001 με τίτλο: 

«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.» με το ποσό 
€1.240,00. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2020.     

                           

                       Η Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
του Δημοτικού  Συμβουλίου Τρίπολης 

    
 
    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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