
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.14/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  129 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ 

                                                                         (τρίμηνης διάρκειας)»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 8ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου επί του θέματος η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«A) Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 

του Ν. 4325/2015, ορίζονται τα εξής:  

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο 

(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη 

προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός 

του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). 

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της 

σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο 

Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 

πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
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απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

 

B) 1) Η υπ’ αριθμ. 60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με το αίτημά μας για 

προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού  με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων έως τέσσερις (4) μήνες για 

ανάγκες πυροπροστασίας δεν έχει ακόμα εγκριθεί. 

2. Το ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς να έχει αντίστοιχα ξεκινήσει καμία 

διαδικασία πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού. 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη  να λάβουμε σήμερα τη 

σχετική απόφαση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας,  τρεις (3) μήνες, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών  

πυρασφάλειας ως εξής: 

α. - Τέσσερις (4)  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για ανάγκες πυροπροστασίας για χρονικό 

διάστημα απασχόλησης τριών μηνών. 

 Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού παρατίθεται παρακάτω: 

Στο Δήμο Πάτμου δεν υπάρχει προσωπικό για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας παρότι 

υπάρχει η υποχρέωση των Δήμων για καθαρισμό των παραμελημένων ιδιοκτησιών (οικόπεδα και 

λοιποί ακάλυπτοι χώροι) βάσει των διατάξεων της παρ. 26, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «σχετικά με 

τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων», όπου τη θερινή περίοδο απειλούνται από πυρκαγιές.  

   Επίσης αγροτικοί δρόμοι, χείμαρροι και δασύλλια του νησιού χρήζουν άμεσου καθαρισμού 

βλάστησης για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και απομάκρυνσης των φερτών υλών (ξηρά 

κλαδιά, καλάμια, σκουπίδια κ.λ.π.). 

    Τέλος κρίνεται άκρως απαραίτητη η προστασία του δασυλλίου του Σπηλαίου της Αποκάλυψης 

που αποτελεί το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου του νησιού .   

     Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα, για την άμεση αντιμετώπιση όλων αυτών των 

ζητημάτων, αλλά και την αποφυγή κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητη η 

πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

ανωτέρω έκτακτες ανάγκες. 

Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη 

χρηματοδότηση των δράσεων πυροπροστασίας. 

Παρακαλώ το Σώμα για τη λήψη της  σχετικής απόφασης». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του , 

 την εισήγηση του κ. Δημάρχου, 

 το άρθρο 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 

4325/2015 

 την αριθμ. 60/2015 Α.Δ.Σ 

 την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 3812/09 

 την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου Πάτμου   

 την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003  

 την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005 

 το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ  
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 τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1.- Διαπιστώνει την αναγκαιότητα και την έκτακτη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

πυροπροστασίας όπως αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος της απόφασης. 

 

2.- Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων 

(4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών  ως κάτωθι: 

   

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΕΡΓΑΤΕΣ  

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

για ανάγκες  

πυροπροστασίας 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ( παρ. 2, 

άρθρο 5 του Ν. 2527/1997) 

 

         4 

 

Τρείς (3) 

μήνες 

 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τους παρακάτω εγγεγραμμένους στον προϋπολογισμό Κ.Α και 

προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ  για δράσεις πυροπροστασίας: 

Α)  Κ.Α 35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με ποσό 10.800,00€ 

Β)  Κ.Α 35.6054 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 2.652,48€  

 

3.- Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  129/2015 και  

  Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

  Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 9/6/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   

ΑΔΑ: 64Β5ΩΞΦ-4ΔΨ


		2015-06-09T13:42:23+0300
	Athens




