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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
είκοσι (20) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ το πρωΐ, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247
του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Παπαδημητρίου Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο ΒέλουΒόχας), 3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 4) Σαλαπατάρα Στυλιανό, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 5) Πέρρα Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.
Θεοδώρων), 6) Τυρηνόπουλο Κωνσταντίνο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο
Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 292/16-92019, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει
εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. και ανάθεση της εργασίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» (Ν.Π.Δ.Δ.), συστήνεται από τους εξής 14 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη του και εδρεύει στο Αίγιο (Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου):
Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Κορινθίων, Δήμος Σικυωνίων, Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων,
Δήμος Βέλου-Βόχας, Δήμος Δωρίδος, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Λεβαδέων, Δήμος
Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Δελφών, οι οποίοι
στηρίζουν αποκλειστικά το Σύνδεσμο με τις ετήσιες εισφορές τους (σχετικές διατάξεις του
άρθρου 249 του Ν.3463/2006), χωρίς να επιβαρύνεται επιπρόσθετα ο κρατικός προϋπολογισμός.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 & 247 του Ν.3463/2006, ο Σύνδεσμος μεταξύ άλλων διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον Πρόεδρό του, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του δη1
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μοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους Δήμους εφαρμόζονται
αναλόγως ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.
Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έχει τις λειτουργικές απαιτήσεις των υπηρεσιών ενός Δήμου, ενώ δεν στηρίζεται λειτουργικά από κανέναν Δήμο και τηρεί την κείμενη νομοθεσία.
Στις 25/4/2019 κοινοποιήθηκε στο Σ.Π.Ο.Α.Κ. η υπ’ αρ. 92/2019 έκθεση κατάθεσης
δικογράφου αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου. Όπως αναφέρεται στο
εν λόγω έγγραφο, προσδιορίσθηκε προς συζήτηση την 1.10.2019 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αιγίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) η εν λόγω αγωγή από την Μαρία
Π. Χάψα, μοναδική εργαζόμενη συμβασιούχο του Συνδέσμου, δεδομένου ότι καλύπτει επί
12 και πλέον συνεχόμενα έτη πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δυνάμει της οποίας αιτείται την
μετατροπή της σύμβασής της σε αορίστου χρόνου.
Με αφορμή την προαναφερομένη αγωγή εισηγούμαι τα εξής:
1. Πράγματι ο Σύνδεσμος απασχολεί την μοναδική εργαζόμενη συμβασιούχο Μαρία Π.
Χάψα επί σειρά 12 και πλέον συνεχόμενων ετών, καλύπτοντας την γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξή του, ενώ έχουν γίνει παρεμβάσεις τόσο στον Δήμο Αιγιαλείας, όσο
και στο Υπουργείο Εσωτερικών με αιτήματα στελέχωσης του Συνδέσμου με προσωπικό,
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα εργάζεται μέχρι και σήμερα υπογράφοντας συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις ανάθεσης έργου, κατά τα παρακάτω διαστήματα: από την 18.6.2007 έως 17.10.2017,
από 1.11.2007 έως 31.12.2007, από 29.2.2008 έως 28.2.2009, από 1.3.2009 έως 28.2.2010,
από 1.3.2010 έως 31.10.2010, από 1.11.2010 έως 30.6.2011, από 1.7.2011 έως 29.2.2012,
από 1.3.2012 έως 31.10.2012, από 1.11.2012 έως 31.10.2013, από 1.11.2013 έως
31.10.2014, από 1.11.2014 έως 31.10.2015, από 1.11.2015 έως 31.10.2016, από 1.11.2016
έως 31.10.2017, από 1.11.2017 έως 31.10.2018 και από 1.11.2018 έως και σήμερα. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι όταν εργάζεται υπερωριακά δεν πληρώνεται.
2. Διαχειρίζεται την λειτουργία των υπηρεσιών του Συνδέσμου όλα αυτά τα χρόνια,
είναι συνεπής και όσο εργάζεται αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, τη συνεισφορά της,
την ικανότητά της και την ουσιαστική συμβολή της στην λειτουργική υποστήριξη του
Αρίωνα.
3. Δεδομένου ότι ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. έχει ανάγκη των υπηρεσιών της συγκεκριμένης εργαζομένης, η παρουσία της είναι επιβεβλημένη, διότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και είναι η μοναδική που γνωρίζει την λειτουργική του δράση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και να αναθέσουμε στον Δικηγόρο Αιγίου, κ. Γεώργιο Μπέσκο με ΑΜ 101 Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, να προβεί σε όποιες διαδικαστικές ενέργειες απαιτούνται σχετικά με την ως άνω υπόθεση.
Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των 540,00 € (πλέον ΦΠΑ) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του Προϋπολογισμού
του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικονομικού έτους 2019.
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ιθ) του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 46/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. περί
ψήφισης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 (ΑΔΑ: 725ΟΟΚ6Λ-ΥΣ4), που
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επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 12317/24.01.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΦΕΚ 1021/Β΄/2-6-2008) σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του προσωπικού και ορίζονται ως εξής: Μία (1) θέση Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού, μία θέση (1) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού και μία (1) θέση Μερικής Απασχόλησης.
6. Την υπ’ αρ. 92/2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
7. Το τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση της κατωτέρω Α.Α.Υ.
8. Την υπ’ αριθ. Α-33/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥΥΙΟΚ6Λ-ΓΨ3)
για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και ως εκ τούτου το αίτημα, της μοναδικής εργαζόμενης συμβασιούχου Μαρίας Π. Χάψα επί σειρά 12 και πλέον συνεχόμενων ετών,
καλύπτοντας την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξή του, να μετατραπεί η σύμβασή
της σε σύμβαση αορίστου χρόνου, διότι αυτό επιβάλουν οι κανόνες ηθικής και δίκαιης
συμπεριφοράς απέναντι στην εν λόγω εργαζόμενη. Εξάλλου η πρόσληψη της δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι οι πόροι του Συνδέσμου είναι αποκλειστικά οι ετήσιες εισφορές των Δήμων-Μελών του (σχετικές διατάξεις του άρθρου 249 του Ν.3463/
2006). Για τους λόγους αυτούς, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. θα συναινέσει και θα αποδεχτεί ενώπιον του
Δικαστηρίου για να μετατραπεί η σύμβασή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
Αναθέτει στον Δικηγόρο Αιγίου, κ. Γεώργιο Μπέσκο με ΑΜ 101 Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, την εκπροσώπηση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αιγίου (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο της 1ης Οκτωβρίου 2019 και
σε κάθε μετ' αναβολήν δικάσιμο, καθώς και τη διενέργεια οιωνδήποτε ενεργειών απαιτούνται (σύνταξη και κατάθεση απόψεων Διοίκησης, παράσταση κατά της ως άνω δικάσιμο, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κ.α.) για τη διεκπεραίωση της εν λόγω υπόθεσης.
H αμοιβή του ως άνω δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των 540,00 € (πλέον ΦΠΑ) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00-6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων" του Προϋπολογισμού
του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2019.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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