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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 19ε ηαθηηθήο κε ηειεδηάζθεςε πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ηεο 01εο Ινπλίνπ 2020.
ο

Αριθμός Απόθαζης: 152 /2020
«Έγκριζη ηης αριθ 02/20 απόθαζης ηης Δκηελεζηικής Δπιηροπής Γήμοσ
Αργοζηολίοσ έηοσς2019 περί Απολογιζμού Τπηρεζιών για ηην περίοδο
λειηοσργίας ηοσ Γήμοσ, από 1η επηεμβρίοσ έφς 31Γεκεμβρίοσ 2019».
ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα
ώξα17:00 ζπλήιζε

01 Ινπλίνπ

ηνπ έηνπο 2020

εκέξα Γεπηέξα

ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ

ζσνεδρίαζη με ηηλεδιάζκευη τρηζιμοποιώνηας ηην ηετνολογία μέζφ
epresence -www.epresence.gov.gr

θαη
ζε
ηοσ

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ππ΄ αξηζκ.

18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-ΙΑΔ)

έγγξαθν

ηνπ Τπνπξγείνπ

Δζσηεξηθώλ & ηελ αξηζ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) ζρεηηθή
εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ όπνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο ζύγθιεζεο ησλ
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ
COVID-19 θαη ηελ αξηζ

πξση:7756

25/05/2020

έγγξαθε πξόζθιεζε

ηνπ

Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010, όπσο ην
άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην

άξζξν 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ε νπνία

επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
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Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην αξηζκ. 74 ηνπ Ν.
4555/2018 .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ, επξέζεζαλ
παξόληα είθνζη έμη

(26) θαη νλνκαζηηθά:

ΠΑΡΟΝΣΔ: (26)
1.
ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΙΚΟ-ΝΙΚΟΛΑ
2.
ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟΤ ΑΗΜΙΝΑ
3.

ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

4.

ΜΙΝΔΣΟ ΓΙΟΝΤΙΟ

5.
6.
7.

ΜΙΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΙΑ
ΜΟΥΟΝΑ ΜΙΥΑΗΛ – ΓΙΟΝΤΙΟ
ΑΜΟΤΡΗ ΠΤΡΙΓΧΝ

8.

ΠΑΘΗ ΣΑΤΡΟ

9.

ΣΙΛΙΜΙΓΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

10.

ΑΝΟΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

11.

ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΗ

12.

ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΗ

13.

ΛΤΚΟΤΓΗ ΓΙΟΝΤΙΟ

14.

ΛΤΚΟΤΓΗ ΙΧΑΝΝΗ
ΜΑΣΙΑΣΟ ΠΤΡΙΓΧΝ

15.

ΑΓΓΔΛΟ

21.

ΜΔΝΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΡΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΠΟΛΛΑΣΟ ΓΙΟΝΤΙΟ
ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟ ΑΡΓΤΡΙΟ
ΠΔΦΑΝΗ ΠΤΡΙΓΧΝ

22.

ΦΟΡΣΔ ΓΔΡΑΙΜΟ

23.

ΚΔΚΑΣΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ – ΝΙΚ.

24.

ΠΑΝΣΔΛΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

25.

ΣΡΧΨΑΝΟ ΓΙΟΝΤΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ
ΚΟΤΡΟΤΚΛΗ ΙΧΑΝΝΗ

16.
17.
18.
19.
20.

26.
27.

ΑΠΟΝΣΔ: (01)

απώλ ζηελ 152 /20 απόθαζε
ΑΠΧΝ

ηελ ηειεζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ ν Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ Θεόθηινο
Μηραιάηνο ,
ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ Ν .Φξαληδήο , ν
Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο ηνπ Πόξνπ Οδπζζέαο Γαιηαηζάηνο ν η. Ννκάξρεο
Κεθαιιελίαο & Ιζάθεο θαη Πξόεδξνο ηεο ΔΜΠΚ Γεξάζηκνο Μεηαμάο , .
Ο πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αξγνζηνιίνπ Βαιιηαλάηνο Αλδξόληθνο
Νηθόιαο ζηε ζπλέρεηα δίλεη ην ιόγν ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ
Νηθόιαν Φξαληδή
ν νπνίνο
ζέηεη ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζ 2/20
απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ γηα ην ζέκα πνπ αθνξά
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ηελ: «Έγκριζη Απολογιζμού Λειηοσργίας Τπηρεζιών ηοσ Γήμοσ Αργοζηολίοσ
έηοσς 2019 για ηην περίοδο λειηοσργίας ηοσ Γήμοσ, από 1η επηεμβρίοσ έφς
31 Γεκεμβρίοσ 2019. » ε νπνία αλαιπηηθά αλαθέξεη ηα παξαθάησ :
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 2εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Αξγνζηνιίνπ ηελ 15ε Μαίνπ 2020.
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 2/2020
«Έγκριζη Απολογιζμού Λειηοσργίας Τπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Αργοζηολίοσ
έηοσς 2019 και γι α ηην περίοδο λειηοσργίας ηοσ Δήμοσ, από 1η επηεμβρίοσ
έως 31 Δεκεμβρίοσ 2019» και ειζήγηζη προς ηο Δημοηικό σμβούλιο.
ην Αξγνζηφιη ζήκεξα ηελ 15η Μαϊοσ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα
13:00 π.μ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Δημοηικό Καηάζηημα Αργοζηολίοσ
(Πιαηεία Βαιιηάλνπ) ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξση.7014/12-05-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε
θαη δεκνζηεχηεθε λφκηκα θαη ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ επξέζεζαλ παξφληα ηα επηά
(7) θαη νλνκαζηηθψο:
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1. ΘΔΟΦΗΛΟ ΜΗΥΑΛΑΣΟ
Γήκαξρνο/Πξφεδξνο
2. ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
3. ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
4. ΜΗΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΗΑ
5. ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΩΝ
6. ΣΗΛΗΜΗΓΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
7. ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΩΝ
ηε ζπλεδξίαζε επίζεο παξαβξέζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ
Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ θνο Νηθφιανο Φξαληδήο ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ελ ιφγσ ζέκα.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θ. Θεφθηινο Μηραιάηνο έδσζε ην
ιφγν ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ν νπνίνο εηζεγνχκελνο ην 1ν θαη κνλαδηθφ ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο « Έγκριζη Απολογιζμού Λειηοσργίας Τπηρεζιών ηοσ
Δήμοσ Αργοζηολίοσ έηοσς 2019 και για ηην περίοδο λειηοσργίας ηοσ Δήμοσ,
από 1η επηεμβρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2019» αλαθέξεη ηα εμήο:
Έρνληαο ππφςε, ηελ 78/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Αξγνζηνιίνπ πεξί νξηζκνχ
Γεληθνχ Γξακκαηέα (ΦΔΚ Γ`2077), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3801/2019 «Πεξί
Αξκνδηνηήησλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Γήκσλ» θαζψο θαη ην άξζξν 3 ηνπ
Μεηαβαηηθνχ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζαο
ππνβάιινπκε Απνινγηζκφ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ έηνπο 2019
θαη γηα ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, απφ 1ε επηεκβξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ
2019.
Παξαθαινχκε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ ππνβνιή
θαη έγθξηζε απηνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ειζήγηζη:
Ο Γήκνο Αξγνζηνιίνπ πξνέθπςε απφ ηε δηάζπαζε ηνπ πξψελ δήκνπ Κεθαιινληάο
ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 154-158 ηνπ Νφκνπ 4600/2019 (Φ.Δ.Κ. Α’ 09/03/2019).
Μεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2019 ε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ – θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο - μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο.
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εμ ππαξρήο νξγάλσζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ λένπ
δήκνπ παξάιιεια κε ηηο ζπλήζεηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ
ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο δεκηνχξγεζαλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ελεξγεηψλ. Οη ζπλζήθεο ζα ήηαλ πνιχ επλντθφηεξεο εάλ απφ
πιεπξάο θεληξηθνχ θξάηνπο θαη ηδηαηηέξσο ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ
είραλ θσδηθνπνηεζεί αθελφο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο αθεηέξνπ είραλ έγθαηξα
εθδνζεί θαη εξκελεπζεί ζρεηηθέο εγθχθιηνη θαη νδεγίεο. Οη πξψηεο δηαηάμεηο πνπ
ςεθίζηεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηφζν ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο φζν θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ησλ λέσλ ΟΣΑ πνπ
πξνέθπςαλ δεκνζηεχηεθε, απφ ηε λέα επίζεο θπβέξλεζε, κφιηο ιίγεο εκέξεο πξηλ
αλαιάβνπλ νη λέεο δεκνηηθέο αξρέο (Ν.4623/ΦΔΚ 134Α’ -09/08/2019).
Σν πεξηβάιινλ απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηή κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ, ηερληθνχ θαη
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λένπ δήκνπ – ζε ζρέζε κε ηνλ η. εληαίν δήκν
Κεθαιινληάο – απαηηνχζε φρη κφλν ζχληνκεο ελέξγεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (δεκ. πκβνχιην, δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λνκηθψλ πξνζψπσλ
θιπ) αιιά θαη ηελ εμ αξρήο Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ λένπ δήκνπ
ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ κεηαβαηηθνχ νξγαληζκνχ. πγρξφλσο αληηκεησπίζηεθαλ
δεηήκαηα εξκελεηψλ, θαη δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ
αξκφδηνπ ππνπξγείνπ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη
ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ.
ην δνθεξφ απηφ πεξηβάιινλ ε εκπεηξία θαη ε δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ηθαλφηεηα
ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηεο Γηνηθεηηθήο, ηεο Ννκηθήο θαη ηεο
(απνδπλακσκέλεο) Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ λενζχζηαηνπ δήκνπ αληαπνθξίζεθαλ
ζην ξφιν ηνπο κε αμηέπαηλε επηηπρία. Τπνζηήξημαλ κε αμηνζαχκαζηε σξηκφηεηα ,
ζηγνπξηά θαη επηηπρία ηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ δνκψλ θαη έθεξαλ εηο πέξαο κε
απφιπηε επηηπρία κηα δχζθνιε θαη πξσηφγλσξε δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα
νινθιεξσζεί γηα ηε δηάζπαζε ηνπ εληαίνπ δήκνπ θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν νη δχν απηέο δηεπζχλζεηο (Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή)
ιεηηνπξγνχλ σο θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπ η. δήκνπ ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο.
Οη δε ινηπέο νξγαληθέο κνλάδεο παξάιιεια κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο
ζπλζήθεο εχζηνρα θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ιεηηνχξγεζαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ
ηφζν άκεζα θαη ηξέρνληα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φζν θαη αληαπφθξηζεο
ηνπο ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ, ππνβνιήο λέσλ πξνηάζεσλ , πξνεηνηκαζίαο θαθέισλ
γηα πξνψζεζε έληαμεο έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηα ήδε ηξέρνληα πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΣΑ φπσο ην ΔΠΑ, ην πξφγξακκα Φηιφδεκνο θ.ιπ.
Δηδηθφηεξα:
Ζ (λέν) ζχζηαηε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, κε ελέξγεηα θαη δπλακηζκφ ππνζηήξημε θαη
ζπλεξγάζηεθε κε ινηπέο δ/λζεηο θαη θπξίσο ησλ Σερληθψλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ψζηε λα ζπληαρζεί ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ ηεηξακήλνπ επηέκβξηνπΓεθεκβξίνπ 2019, ζπλέδξακε ζηε ζχληαμε ηνπ κεηαβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πεξηφδνπ 1/9-31/12/2019, ζπλέηαμε θαη ππέβαιιε δχν πξνηάζεηο ζην πξφγξακκα
ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ , ππνζηήξημε κέζσ ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο κε
πιήξε ηθαλφηεηα θαη άκεζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ
δεκνηηθψλ αξρψλ, ππεξεζηψλ, γξαθείσλ θαη εξγάζηεθε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια θαη ηνπο άιινπο δχν δήκνπο ηνπ
λεζηνχ. Δπηζεκαίλεηαη ε ηεθκεξησκέλε πξνεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο
Πξνβνιήο γηα ηε χζηαζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο θαη πξνεηνηκαζία
ηεο νξγάλσζήο ηεο. Αλάινγε ππήξμε θαη ε δξάζε ηνπ ηνκέα ηεο Παηδείαο κε ηε
ζηήξημε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, ηε χληαμε ησλ λέσλ ζπζηαηηθψλ πξάμεσλ θαη
πξνπάλησλ ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ηνπ δήκνπ.
Ζ Γ/λζε Καζαξηφηεηαο θαη ηα εξγαηνηερληθά ζπλεξγεία, ππεξβάιινληαο εαπηνχο,
πέηπραλ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο παξεκβάζεηο πνπ ζπλεηέιεζαλ θαη θαηέγξαςαλ
άξηζηα απνηειέζκαηα ζην ηνκέα θαζαξηφηεηαο, εππξεπηζκνχ ηεο πφιεσο ηνπ
Αξγνζηνιίνπ, ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο θαη ζηα ρσξηά πέξημ απηνχ, θαζψο θαη ζην
ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ ηξηψλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ Διεηνχ-Πξφλλσλ, Λεηβαζνχο θαη
4
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Οκαιψλ. Δπίζεο ζπλέβαιιαλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηηειηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο.
Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, παξάιιεια κε ηελ νξζνινγηθή (θαηά ην εθηθηφ)
ζηειέρσζε θαη νξγάλσζή ηεο αληαπνθξίζεθε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο: πλέρηζε
– Οινθιήξσζε έξγσλ & κειεηψλ απφ ην πξ. δήκν Κεθαιινληάο, χληαμε Νέσλ
Μειεηψλ (Αληηθαηάζηαζε Ακηαληνζσιήλσλ ΓΔ, Σνπνζέηεζε Ζ-Ε ζηα αληιηνζηάζηα
Απνρέηεπζεο Πφξνπ, Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ππνζηαζκφ ΓΔΖ ζην Γεκνηηθφ
Γεξνθνκείν Αξγνζηνιίνπ θ.α), Γηελέξγεηα Απηνςηψλ & Δθζέζεσλ θ.ν.θ.
Ζ Γ/λζε Γφκεζεο σο θαζνιηθή δηάδνρνο ηεο ίδηαο δ/ζεο ηνπ η. δήκνπ Κεθαιινληάο
ζπλέρηζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηε κνλαδηθή ππεξεζία εθαξκνγήο φισλ ησλ
πνιενδνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηεξίδνληαο φρη κφλν ηνπο λενζχζηαηνπο ηξεηο δήκνπο
αιιά θαη ην δήκν Ηζάθεο. Δπηηειεί δε ην έξγν ηεο θαη απηή κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ.
Σελ εμεηαδφκελε πεξίνδν εθδφζεθαλ 192 Οηθνδνκηθέο Άδεηεο;, Δγθξίζεθαλ 95 άδεηεο
κηθξήο θιίκαθαο, 73 Αλαζεσξήζεηο Αδεηψλ, Γηεθπεξαηψζεθαλ 210 ππνζέζεηο
θαηαγγειηψλ γηα δηάθνξα πνιενδνκηθά ζέκαηα….
Ζ Γηεχζπλζε Κ.Δ.Π. αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην ξφιν ηεο θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πξνζιακβάλνπζα παξάιιεια ηηο λέεο
αλαβαζκηζκέλεο θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κε ηελ
κεηαηξνπή ησλ Κ.Δ.Π. ζε ςεθηαθέο δνκέο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.
Σν Απηνηειέο Σκήκα Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζηεξίδεη ηηο δνκέο ηνπ θαη
ζηνπο ηξεηο δήκνπο, αληαπνθξίλεηαη ζε επείγνληα ζέκαηα θαη αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεληάο φπνπ καδί κε ηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ζην ρσξηφ Νχθη θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Σν Απηνηειέο Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πιήξσο
απνδπλακσκέλν δελ ππνιείπεηαη ησλ απαηηνχκελσλ ζχλζεησλ ελεξγεηψλ θαη
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ νθεηιφκελε ζσζηή νξγάλσζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ησλ
απαξαίηεησλ επηηξνπψλ θαη αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζε ππαιιήινπο
γηα εηδηθήο θαηεγνξίαο ζέκαηα. Έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα επηιακβάλεηαη φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη ππνβάιιεηαη νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ δήκνπ
Αξγνζηνιίνπ ζην πξφγξακκα Γαιάδηεο εκαίεο έηνπο 2020.
Σέινο ηδηαίηεξε αλαθνξά ηεο πεξηφδνπ απνηειεί ε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα
ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ππξθαγηψλ ( θπξίσο ζηε
Γ.Κ. Λνπξδάησλ) φζν θαη ζηα θαηλφκελα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζηε πεξηνρή ηεο
Θελαίαο (Νχθη).
Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ην έξγν ησλ ππεξεζηψλ δπζρεξαίλεηαη ιεηηνπξγηθά θαη
δηνηθεηηθά γηαηί ηελ ίδηα πεξίνδν νη δηεπζχλζεηο (πιελ δηνηθεηηθήο) ππνρξενχληαη λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο παξάιιεια είηε κε κεηαθνκίζεηο γξαθείσλ
είηε κε έληαμε λέσλ – γηα ην αληηθείκελν- ππαιιήισλ.
ην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Έθζεζεο
Απνινγηζκνχ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο φισλ ησλ νξγαληθψλ
κνλάδσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη:
ηνηρεία Πεπξαγκέλσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ έηνπο
2019,
πλνπηηθφο Απνινγηζκφο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεηξακήλνπ 1/9-31/12/2019,
Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο Απνινγηζκφο Δλεξγεηψλ (Σνπξηζκφο &
Παηδεία)- Πξνγξακκαηηζκφο 1νπ ηξηκήλνπ 2020,
Πξνγξακκαηηζκφο Δλεξγεηψλ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο (πλνπηηθφο)
Απνινγηζκφο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ έηνπο 2019(2-10 έσο 31-12-2019),
Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Τπεξεζίαο Γφκεζεο,
Λεηηνπξγία Γ/λζεο Κ.Δ.Π. – Απνινγηζκφο Γξάζεο έηνπο 2019,
Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γ. Αξγνζηνιίνπ κε
παξάξηεκα Ρνκά,
Απνινγηζκφο Δξγαζηψλ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Σνπηθήο Αλάπηπμεο,
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Επίλογος – σμπεράζμαηα
Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ πξφρεηξε δηάζπαζε ηνπ η. δήκνπ Κεθαιινληάο, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ πξψελ δήκνπ, ην γεγνλφο φηη γηα ηθαλφ δηάζηεκα – κέρξη
δεκνζηεχζεσο ζε Φ.Δ.Κ. – απαξαίηεησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο νη ππάιιεινη δελ
θαηείραλ ηππηθά ζέζε επζχλεο θαη δηθαίσκα ππνγξαθήο, θαζψο θαη ζεηξά
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ, απνηειεί Γεληθή
Παξαδνρή φηη νη Τπεξεζίεο κε ππεξβάιινληα δήιν αληαπνθξίζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο
θαη αμίδεη έπαηλνο θαη αλαθνξά ζην έξγν ηνπο.
Ζ δηάζπαζε ηνπ η. δήκνπ Κεθαιινληάο, νη απμεκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηα ηνπ
λενζχζηαηνπ δήκνπ Αξγνζηνιίνπ πνπ δηα δηάζηεκα 4 κελψλ ιεηηνχξγεζε σο
θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ πξψελ δήκνπ, αλέδεημαλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ησλ
ππαιιήισλ πξνζφληα επζχλεο, ππεπζπλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Ζ δνπιεηά ησλ ππεξεζηψλ, ε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ν απαξαίηεηνο
εθζπγρξνληζκφο ζα επηηεπρζνχλ αθελφο κε ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα
ζπκπιήξσζε βαζηθψλ – ηνπιάρηζηνλ – θελψλ αιιά θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεο ζην
πξφβιεκα ζηέγαζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε γηα θάπνηεο εμ΄ απηψλ.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ
αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
«Έγκριζη Απολογιζμού Λειηοσργίας Τπηρεζιών ηοσ Δήμοσ Αργοζηολίοσ
έηοσς 2019 και γι α ηην περίοδο λειηοσργίας ηοσ Δήμοσ, από 1η επηεμβρίοσ
έως 31 Δεκεμβρίοσ 2019» και ειζήγηζη προς ηο Δημοηικό σμβούλιο».
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ παίξλνληαο ην ιόγν ηνλίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ η. Γήκνπ Κεθαινληάο , ηελ απνζύλζεζε
ησλ ππεξεζηώλ , ην δηαρσξηζκό ηεο πεξηνπζίαο θαη ζηελ νπζία ε ρξνλνβόξα
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο
γηα ηελ αλάιεςε
θαζεθόλησλ θαη ππνγξαθώλ από ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηώλ .
Σα πεπξαγκέλα ηεο δξάζεο ησλ ππεξεζηώλ απνηππώλνληαη ζηελ παξνύζα
Έθζεζε ηνπ Απνινγηζκνύ
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο « Γηα ηελ Δπόκελε Μέξα» Γεξ. Φόξηεο ηνλίδεη φηη απηή
Ζ εηζήγεζε απνηειεί έλα ληνθνπκέλην γηα απηνχο πνπ λνκνζεηνχλ θαη νπζηαζηηθά
απνηππψλεη ην ξεζέλ φηη απηφ ην θξάηνο πξνρσξάεη ράξηο ηελ θηινπαηξία ησλ
ειιήλσλ θαη νθείινπκε λα ηνπο θέξνπκε πξν ησλ επζπλψλ ηνπο γηα ηνλ πξφρεηξν
ηξφπν λνκνζέηεζεο .Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, φπσο ηνλίδεη ν νκηιεηήο ,
άθεζε ζαθψο λα ελλνεζεί φηη ν λενζχζηαηνο Γήκνο Αξγνζηνιίνπ ιεηηνχξγεζε απφ
ηηο θηιφηηκεο ππεξπξνζπάζεηεο ησλ ππαιιήισλ . Σνλίδεη φηη ε Πνιηηεία δελ παξείρε
νχηε θαλ ηα απαξαίηεηα δηεπθξηληζηηθά κέζα κε εγθπθιίνπο γηα ηελ λνκνζεηνχκελε
δηάζπαζε θαη παξαθαιεί ην Γήκαξρν ε απφθαζε λα ζηαιεί ζηε Βνπιή ζε φια ηα
πνιηηηθά θφκκαηα
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Κεθαινληά λεζί γηα όινπο» Αι. Παληειεηόο ηνλίδεη όηη
ε δηάζπαζε ηνπ η. Γήκνπ Κεθαινληάο ε νπνία έγηλε βηαζηηθά θαη ρσξίο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο κε απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία , δεηά ηελ άπνςε θαη ηηο πξνηάζεηο
φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δειψλεη ζα ςεθίζεη ηελ εηζήγεζε επεηδή ζηνλ
απνινγηζηηθή έθζεζε θαηαγξάθεηαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ .
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» Ι Κνπξνύθιεο ζηελ ηνπνζέηεζε
ηνπ ηνλίδεη φηη ν Γήκνο δελ είλαη δηεθπεξαησηηθφ φξγαλν αιιά πνιηηηθφ, δηεθδηθεηηθφ .
Γελ ζπκθσλεί κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ κε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη
αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ θαη θνξνιφγεζε ησλ πνιηηψλ . Ζ Πνιηηηθή Καηεχζπλζε
ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη δελ ζα ςεθήζνπκε ηελ
εηζήγεζε .
6

ΑΔΑ: Ω8Σ546ΜΓΤΤ-Δ2Ε

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Οινθιεξώλνληαη νη ηνπνζεηήζεηο θαη αθνινπζεί ςεθνθνξία
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ (23 ):  παζήο, Γ Μηλέηνο, Μ. Μνζρνλάο , Κ.
Μηραιάηνπ, . ακνύξεο, Γ.Σζηιηκηδόο, , Ν. Κνπξθνπκέιεο, , Α. Γαβξηειάηνο, Αζεκ
Γαβξηειάηνπ, Ν. Βαιιηαλάηνο, Γ. Λπθνύδεο, Ι. Λπθνύδεο , Ν. Αλνπζάθεο,
Ν. Μελάγηαο , Γ. Πνιιάηνο, Α. Κσλζηαληάθεο, Π. Βαλδώξνο, . Πεθάλεο ,.
Μαηηάηνο, Γ. Σξσηάλνο, Αι. Παληειεηόο, Γεκ. Κεθάηνο , Γεξ Φόξηεο.
Καηά ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Ι. Κνπξνύθιεο θαη η
Γξεγνξόπνπινο.
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010 (A΄ 87) λ. 3852/2010 πξνζηίζεληαη
εδάθηα όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ από ηελ παξ.1 άξζξνπ 184 Ν4635 /2019
θαη ηηο δηαηάμεηο ,ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ ΠεξηερνκέλνπΦΔΚ 55/Α/11-03-2020) .

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγκρίνει ηον Απολογιζμό Λειηοσργίας
Τπηρεζιών ηοσ Γήμοσ
Αργοζηολίοσ έηοσς 2019 για ηην περίοδο λειηοσργίας ηοσ Γήμοσ από
1η επηεμβρίοσ έφς 31 Γεκεμβρίοσ 2019» , ζύμθφνα με ηην αριθ
02/2020 απόθαζη ηης Δκηελεζηικής Δπιηροπής Γήμοσ Αργοζηολίοσ με
( ΑΓΑ:Ω6Σ546ΜΓΣΣ-Τ9)

Ζ απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό 152/2020
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ-ΝΗΚΟΛΑ
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