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      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, 
με Αριθμό 10/2016  από    24/5/2016 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 24η  Μαίου  2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 2385/ 20/5/2016 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό 
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να 
είναι παρόντα -12- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Αναγνώστου Κική (Γραμματέας), Αναγνώστου Β.  Παναγιώτης (Μέλος), 
Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος 
(Μέλος), Καλογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή 
Μαγδαληνή (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος), Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χρήστου 
Δημήτριος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Αναγνώστου Γ. Παναγιώτης (Μέλος), Βλάϊκος Δημήτριος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), 
Καρακατσάνης Απόστολος (Μέλος), Τσουκανάς  Μ. Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
 ΘΕΜΑ 3   
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού τριών μηνών για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών 
πυροπροστασίας έτους 2016 
 ΑΠΟΦΑΣΗ  
 Στην  συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Πέτρος  Βαφίνης και η υπάλληλος κ. 
Δημητρακοπούλου Ιόλη  για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έκανε γνωστό ότι ,  σύμφωνα  με την από 19-05-2016  εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  
του δήμου μας   «Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού τριών (3) μηνών για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας έτους 2016 που έχει ως κάτωθι  
 
«Σύμφωνα με το με το άρθρο 206 του ν.3584/07 κώδικα κατάστασης 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων όπως αντικαταστάθηκε από το   άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) ορίζεται ότι 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 τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.2738/1999 ΦΕΚ 180 
Α΄. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρες. Υποχρέωση του φορέα που διενεργεί την πρόσληψη 
είναι να αποστείλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., 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. 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ.2 του ν.3812/2009 αναφέρεται ότι 
εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται 
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για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων έκτακτων 
αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 
Ενώ ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρ.21 του ν.2190/94. Η διαδικασία έγκρισης του ανωτέρω προσωπικού δεν 
υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως 
ισχύει." 
Συνεπώς δεν απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ (στον ΑΣΕΠ)– 
για προγραμματισμό προσλήψεων, για την κατηγορία των τριμήνων 
συμβάσεων αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης . Το Δημοτικό 
συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα 
της πρόσληψης . Στην Απόφαση θα αναφέρεται η αιτία πρόσληψης , ο 
αριθμός των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τον κλάδο. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 33του ΥΠΕΣΔΔΑ 
αρ.πρωτ.29825/7-7-2003, και εγκύκλιος 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ με 
αριθμ.πρωτ.5345/4-2-2005 και εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ με 
αριθμ.πρωτ.43118/31-07-2007 με θέμα <πρόσληψη προσωπικού για 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των ΟΤΑ α΄βαθμού> ορίζεται ότι ο 
φορέας μπορεί εφ΄ όσον το επιθυμεί να προβεί –προαιρετικά –σε 
ανακοίνωση , με την οποία θα καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων.{Με Απόφαση Δημάρχου 
θα προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, λαμβανομένων υπ΄ όψη και των 
ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις κείμενες 
διατάξεις}. 
Θα χρειαστεί να προσληφθεί εποχικό προσωπικό, που θα καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου 
μας. Μεταξύ των αναγκών αυτών είναι η αποψίλωση των κοινόχρηστων χώρων, η καθαριότητα των 
μονοπατιών στους χώρους πρασίνου αλλά και των 
ρείθρων των πεζοδρομίων για την προσβασιμότητα των πεζών και την εξυπηρέτηση των 
περιπατητών. Υπάρχει εποχική ανάγκη οργάνωσης των ομάδων επιφυλακής για ενημέρωση των 
επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο για την πρόληψη πυρκαγιών, την αποψίλωση των 
κοινόχρηστων χώρων, κλπ. Επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν εποχιακές ανάγκες λόγω 
έντονων καιρικών φαινομένων απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. 
Τα παραπάνω αποτελούν αυξημένο όγκο δουλειάς και αναγκαιότητα να 
παραμένει ο Δήμος το ίδιο καθαρός-ασφαλής  και κατά τη θερινή περίοδο, 
αντιμετωπίζοντας με την ίδια αποτελεσματικότητα τις πρόσκαιρες έκτακτες 
εποχικές ανάγκες του. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη : 

 τις εποχικές ανάγκες της Υπηρεσίας και 
  το άρθρο 206 του ν.3584/07 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 

4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) 
Εισηγούμαστε : 

 Την πρόσληψη έξι[ 6 ] εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου 
ΔΕ και ενός (1) Διοικητικού ΔΕ  με τρίμηνη απασχόληση. 

 Η αμοιβή τους να γίνει από τις κάτωθι επιχορηγήσεις κάλυψης δράσεων : 
 
1. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΕ055 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012         με το ποσό των    8.385,86 € 
2. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΤΑ 2013 -  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ        με το ποσό των 21.549,03€ 
3. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΤΑ 2015-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ           με το ποσό των             65,11€  

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ            30.000€ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι η αμοιβή καθενός εκ των ανωτέρω είναι περίπου 1.250,00 
ευρώ μηνιαίως με τις εργοδοτικές εισφορές. Για τρεις μήνες ανέρχεται στο ποσό των 3.750,00 € 
σύμφωνα με εκτίμηση της οικονομικής υπηρεσίας. 
Συνολική δαπάνη για το προτεινόμενο προσωπικό  8 χ 3.750,00 = 30.000,00 €   {τριμηνιαίως}  
 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει ότι η παρούσα πίστωση έχει 
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ενταχθεί στο προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 30.6041.01 
με ποσό 24.000,00 ευρώ και ΚΑΕ 30.6054.01 με ποσό 6.000,00 ευρώ. 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε για τον αριθμό και την ειδικότητα του προς 
πρόσληψη προσωπικού καθώς και τον χρόνο απασχόλησής του. 
 
Εν  συνεχεία ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης πρότεινε  αντί του ενός διοικητικού ΔΕ υπαλλήλου να 
προσληφθή  ένας εργάτης γενικών καθηκόντων ΥΕ 
   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

    Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, την εισήγηση του 
δημάρχου  και έλαβε υπόψιν του  τις εποχικές ανάγκες της Υπηρεσίας και 

  το άρθρο 206 του ν.3584/07 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄) 

 
                                                             Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 Την πρόσληψη  επτά  [ 7 ] εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου 

ΔΕ,  με τρίμηνη απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου ως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 
 Η αμοιβή τους να γίνει από τις κάτωθι επιχορηγήσεις κάλυψης δράσεων : 

 
4. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΕ055 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012         με το ποσό των    8.385,86 € 
5. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΤΑ 2013 -  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ        με το ποσό των 21.549,03€ 
6. ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΤΑ 2015-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ           με το ποσό των             65,11€  

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ            30.000€ 
 
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    99/2016 
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης                                                        Αγάλλου Σμαραγδή  
                                                                                                         Αναγνώστου Κική  
                                                                                                        Αναγνώστου Β.  Παναγιώτης  
                                                                                                        Αργυρίου Άγγελος  
                                                                                                         Δροσάκης Κωνσταντίνος  
                                                                                                         Καλογιάννης Θεόδωρος 
                                                                                                         Καλογιάννης Κωνσταντίνος  
                                                                                                         Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                         Κυριαζή Μαγδαληνή  
                                                                                                         Τσουκανά Χριστίνα  
                                                                                                          Χρήστου Δημήτριος  
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