
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 6579/6.5.11

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                7η Τακτική  Συνεδρίαση
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων         της  3/5/2011

Δημοτικό Συμβούλιο                                          ημέρα Τρίτη- ώρα 20:00

                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 122/2011
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

            ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ                     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                         ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Μαλαθρίτης  Νικόλαος (Πρόεδρος),  Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος, 
Δεληγιάννης Αν.,   Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος 
Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος 
Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος, 
Καζαδέης  Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή, 
Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Γκούμας Αναστάσιος, Βλάχος Στέφανος –
Γαβριήλ, Λάππας Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), 
Χριστόπουλος Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος 
Ηλίας, Κακαβάς Νικόλαος,  Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης Παναγιώτης, 
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Τσιάμης Γεώργιος. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
       Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 6073/29.4.2011  πρόσκληση 
και είναι οι κ.κ. Θεοχάρης Β., Ψυρρόπουλος Δ. και Δημητρίου Σ. 

      Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα  
21 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.                    
Προσήλθαν:  στην υπ’ αριθμ.  121  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Κοτσαμπάς Θεοφ., Βλάχος Στεφ.,  
                                                                     Ταλιούρας Δημ., Μπόλλας Γ., 
                                                                    Θεοδωρακόπουλος Ηλ., Κακαβάς Νικ., .                           
                                                                     Σκαλιστήρας Αθ., Κάκαλης Παν., και 
                                                                     Παρασκευόπουλος Παν.
Αποχώρησαν : στην υπ’ αριθμ.  126  Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Βλάχος Στεφ., Χριστόπουλος Κων. κ αι          
                                                                        Δεληγιάννης Αν.
Ο κ. Απολλωνάτος Ελ. ήταν εκτός αιθούσης  στην υπ’ αριθμ.  125  Π.Δ.Σ.

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
. 

. / . .
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             Ο Αντιδήμαρχος  κ. Ραγκούσης Εμ. εισηγείται το θέμα ως εξής:
      Σύμφωνα με τις διατάξεις; 

1. του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών υπαλλήλων»

2.  του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με τις όμοιες της παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση επειγουσών  
αναγκών, από τις οποίες προκύπτει άμεσος κίνδυνος εκτεταμένων ζημιών και 
καταστροφής της δημόσιας περιουσίας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια  δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Για τη πρόσληψη του προσωπικού αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την κάλυψη των αναγκών με τη σύναψη 
τέτοιων συμβάσεων εργασίας και στη συνέχεια αποστέλλεται στον ΑΣΕΠ ο 
πίνακας προσληφθέντων κάθε φορά (δηλαδή αμέσως μετά την πρόσληψη), 
καθώς και όλοι οι πίνακες προσληφθέντων κάθε έτους,   το αργότερο μέχρι την 
31η  Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

      Επειδή :
 Η αντιπυρική περίοδος λήγει τον Οκτώβρη 
 Επανειλημμένα έχουν κινδυνεύσει  το Άλσος Αγ.Δημητρίου , και άλλες 

δασικές περιοχές του Δήμου μας και όμορων Δήμων. 
 Τα τελευταία χρόνια  κατά την  καλοκαιρινή περίοδο σημειώνονται συχνά    

μεγάλες θερμοκρασίες  και   καύσωνες ιδιαίτερα επικίνδυνες για 
πυρκαγιές

 Οι χώροι πρασίνου του Δήμου μας είναι αρκετοί και κρίνεται απαραίτητη η 
φύλαξή τους 

 Είναι επιτακτική η ανάγκη αποψίλωσης και καθαρισμού του άλσους και των 
άλλων χώρων πρασίνου σε όλη την πόλη από εύφλεκτα υλικά.

 αναγκαία  η φύλαξη των περιοχών αυτών,  επί  24ωρης βάσης καθώς Είναι 
και η παρουσία υδροφόρων οχημάτων του Δήμου μας για την άμεση 
κατάσβεση πιθανών εστιών

 Είναι υποχρέωση μας η στελέχωση τριών θέσεων πυροφύλαξης στο Ποικίλο 
Όρος και μιας θέσης πυροφύλαξης στο Άλσος Αγίου Δημητρίου

 Το προσωπικό του Δήμου μας  δεν επαρκεί πλήρως τόσο για την κάλυψη της 
αντιπυρικής περιόδου όσο και τους χώρους πρασίνου της πόλη μας

΄Υστερα από τα ανωτέρω  προτείνεται  η πρόσληψη πενήντα  (50) ατόμων  με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και  διάρκειας δύο (2) μηνών σε 
τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο περιόδους  για την κάλυψη της κατεπείγουσας 
ανάγκης  της «πυρασφάλειας». 
Συγκεκριμένα:
                  Ειδικότητα                                                Αριθμός θέσεων

ΔΕ οδηγών πυροσβεστικού οχήματος                                  16
ΥΕ  πυροφυλάκων                                                                34
   



Οι ανάγκες του προσωπικού αυτού δεν είναι μόνιμες αλλά εποχιακές , σε μια 
χρονική περίοδο επικίνδυνη για πυρκαγιές.
 Τα προσόντα για την απασχόληση του προσωπικού θα καθορισθούν με ανακοίνωση 
που θα εκδοθεί από την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται:

 Ο αριθμός κατά ειδικότητα
 Τα απαιτούμενα προσόντα
 Η υπηρεσία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δέκα (10) ημερών.

 Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που θα εκδώσει την ανακοίνωση θα 
καταρτίσει πίνακες κατά ειδικότητα  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.11 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 
3051/2002.       

 Η δαπάνη από την πρόσληψη των ανωτέρω  θα ανέλθει περίπου:
α) Για αποδοχές στο ποσό των 120.000€   και θα βαρύνει τον Κ.Α 70-6041.0002 του 
προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και
β) Ασφαλιστικές εισφορές  27.000€  και θα βαρύνει τον Κ.Α 70-6054.0002 του 
προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 
  Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

      
      Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου, έχοντας 
υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική 
συζήτηση

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την πρόσληψη  πενήντα (50) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (16 οδηγών πυροσβεστικού οχήματος και 34
πυροφυλάκων), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη της 
κατεπείγουσας ανάγκης «πυρασφάλειας», σύμφωνα με την 
εισήγηση της παρούσας.

                
           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό  122/2011.                                                                               
                                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


