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ΘΕΜΑ 1ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
Σήμερα την 28-03-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 4.171/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (18) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (9) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (12):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (19):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
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ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω
θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης».
2.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός
πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου
Αντωνίου Γρίβας».
3.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Εργασίες συντήρησης του Λυκείου Πολυκάστρου και 1ου Δημοτικού
Σχολείου Αξιούπολης».
4.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Ηλεκτροδότηση Μικρών Λιβαδίων Δήμου Παιονίας».
5.Έγκριση στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ετών 20202023 σύμφωνα με την εγκύκλιο 10 του Υπ. Εσωτερικών.
Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αδαμόπουλος Ι

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Έχοντας υπ΄όψιν:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.(ΦΕΚ Α΄143) όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2
του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102 Α΄/26-08-2015) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015, σύμφωνα με τα οποία ορίζονται
τα εξής:
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, στις δημοτικές κατασκηνώσεις
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 απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση
απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και
μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του
κωλύματος.
Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Β. Σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι : «εξαιρείται των
διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση
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κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 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 στο ΑΣΕΠ, καθώς και
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997».
Γ. Με το άρθρο 78 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014) τροποποιείται το άρθρο
17 του ν.3870/2010 ως εξής : « Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994
(Α΄28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της
ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι
περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και
τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα
αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων
άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της
πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις».
Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4547/2018, σχετικά με την τετράμηνη
διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια για
την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ
102/Α΄/12-6-2018).
Παρακαλώ, να διαπιστώσετε την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
τριών (3) ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και δύο (2) ΥΕ εργατών γενικών
καθηκόντων με δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα για την αντιμετώπιση αναγκών και
την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών πυρασφάλειας, με σύμβαση
τετράμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων οι οποίοι
θα εργασθούν για τέσσερις (4) μήνες.
Οι εν λόγω προσλήψεις κρίνονται απαραίτητες διότι καλύπτουν κατεπείγουσες και
εξαιρετικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχων προσωπικό
λόγω του περιοδικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης απασχόλησης γιατί οι καιρικές
συνθήκες κατά την θερινή περίοδο (υψηλές θερμοκρασίες) ευνοούν τις πυρκαγιές
στην χώρα μας και συνεπώς οι ανάγκες πυροπροστασίας το συγκεκριμένο
τετράμηνο είναι αυξημένες σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο. Για το λόγο αυτό ο
Δήμος μας θα πρέπει να μεριμνήσει για την κοπή των χόρτων αλλά και τον
αντίστοιχο έλεγχο σε περιοχές που υπάρχει πυκνή βλάστηση προκειμένου να
καλύψει όσο το δυνατό
αποτελεσματικότερα την πιθανότητα πρόκλησης
πυρκαγιάς.
Στο Δήμο μας αυτή την στιγμή απασχολούνται μόνο δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι
ως εργάτες πρασίνου και κανένας υπάλληλος με δίπλωμα ελκυστήρα, επομένως
κατά τη θερινή περίοδο είναι αδύνατον να καλυφτούν οι ανάγκες του Δήμου σε
όλη έκταση του.
Η αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 35.6041.000 και Κ.Α. 35.6054.000.
Η μόνη λύση αν και δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη, είναι η πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) κατά τους
θερινούς μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
Με την υπ΄αριθμ.: 4051 /20-3-2019 εισήγησή της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας
Φωτισμού, Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Διεύθυνσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ζητείται η πρόσληψη πέντε (5)
ατόμων με τις παρακάτω ειδικότητες:
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ με δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα
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Καλείστε να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για την έκδοση της σχετικής
προκήρυξης και εν συνεχεία την λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού.
Για την πληρωμή του προσωπικού έχει προβλεφθεί και εξασφαλιστεί πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Παιονίας και συγκεκριμένα στους
Κ.Α. 35.6041.000 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» ποσό 23.000,00
ευρώ και Κ.Α. 35.6054.000 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτου
προσωπικού» ποσό 6.400,00 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα αποσταλεί πλήρης φάκελος στον
ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης
και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον πρόεδρο και έπειτα διαλογική
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του
-Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4547/2018
-το άρθρο 206 του Ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
41 του Ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 102 Α΄/26-08-2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του
Ν.4350/2015
-την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 3812/09
-το άρθρο 78 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014)
-την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου
-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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας και συγκεκριμένα:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Πυρασφάλεια
Αριθμός
υπαλλήλων

Διεύθυνση ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου

Χρονική διάρκεια
τεσσάρων (4) μηνών
Έναρξη
Λήξη

ΥΕ Εργατών Γενικών
1-5-2019 31-8-2019
Καθηκόντων
ΥΕ Εργατών Γενικών
2
Καθηκόντων με δίπλωμα
1-5-2019 31-8-2019
γεωργικού ελκυστήρα
Οι προσλήψεις θεωρούνται απαραίτητες διότι καλύπτουν κατεπείγουσες και
εξαιρετικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχων προσωπικό
λόγω του περιοδικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης απασχόλησης γιατί οι καιρικές
συνθήκες κατά την θερινή περίοδο (υψηλές θερμοκρασίες) ευνοούν τις πυρκαγιές
στην χώρα μας και συνεπώς οι ανάγκες πυροπροστασίας το συγκεκριμένο
τετράμηνο είναι αυξημένες σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο. Για το λόγο αυτό ο
Δήμος μας θα πρέπει να μεριμνήσει για την κοπή των χόρτων αλλά και τον
αντίστοιχο έλεγχο σε περιοχές που υπάρχει πυκνή βλάστηση προκειμένου να
καλύψει όσο το δυνατό
αποτελεσματικότερα την πιθανότητα πρόκλησης
πυρκαγιάς.
Στο Δήμο μας αυτή την στιγμή απασχολούνται μόνο δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι
ως εργάτες πρασίνου και κανένας υπάλληλος με δίπλωμα ελκυστήρα, επομένως
κατά τη θερινή περίοδο είναι αδύνατον να καλυφτούν οι ανάγκες του Δήμου σε
όλη έκταση του
Β. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 23.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 35.6041.000 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου
προσωπικού» και τον Κ.Α. 35.6054.000 των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» ποσό 6.400,00 ευρώ του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019.
3

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2019.
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 5ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

