
                                 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ     

ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 

       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 10/2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

ηζσλίαο. 

 

Αξηζκφ Απφθαζεο:  125/2016 

Θέκα: 3ν εθηφο εκ. δηαηάμεσο   

«Έθηαθην πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο». 

 

ηε Νηθήηε, ζήκεξα ζηηο κία (01) ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Σεηάξηε 

θαη ψξα 17:00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ ηζσλίαο, χζηεξα απφ ηελ κε 

αξηζκφ πξση.: 7068/27-05-2016 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ ηζσλίαο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

δηαπίζησζε φηη δελ παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Σδίηδηνο Ησάλλεο, λνκίκσο θιεζείο, θαζψο 

βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα ζε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ θαη θαηφπηλ ζα 

ζπκκεηέρεη ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ζηε άκν. Αληηθαζίζηαηαη λνκίκσο απφ ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Νηέκπια Κππαξίζζε (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010). ε ζχλνιν 

είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ παξφληεο δεθανρηψ (18), ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ                    ΑΠΟΝΣΔ 

1) Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο                      1) Αδακίδεο Αρηιιέαο 

2) Νηέκπιαο Κππαξίζζεο           2) Λνγνηξηβή Διέλε 

3) Γαιδνγηάλλεο Γεψξγηνο           3) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο 

4) Υαηδεγηάλλεο Νηθφιανο           4) Φάιθνο Κσλζηαληίλνο 

5) Φεινγηάλλεο Γεψξγηνο           5) Αλαγλσζηάξαο Γεψξγηνο 

6) Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο           6) Λαζνχξε Πάξγα Μαξία 

7) Γθαιή Γηαλλνχια            7) Μάληζηνο Γεκήηξηνο 

8) Γηνπβαξιάθε Αηθαηεξίλε           8) Μηραινχδεο Βαζίιεηνο 

9) Υξηζηνδνχινπ Νηθφιανο           9) Παξαιίθαο Οδπζζέαο 

10) αιπηθηίδεο Αβξαάκ 

11) Κσζηίθαο ηπιηαλφο 

12) Παξδάιεο Αγαπεηφο 

13) Γαγγίιαο Ησάλλεο 

14) Καξαθπξηαδήο Κσλζηαληίλνο 

15) Μαπξίθεο Γηακαληήο 

16) Λεζηήο σηήξηνο 

17) Εαθείξεο Γεκήηξηνο 

18) Εέππνο Ησάλλεο 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Κσηζίδε Αηθαηεξίλε γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αγίνπ Νηθνιάνπ 

θ. Παξδάιεο Γεψξγηνο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.., χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλαγλσζηάξαο Γεψξγηνο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε δηάξθεηα αλαθνηλψζεσλ ζην ζψκα. Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Γθαιή Γηαλλνχια 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσο ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο εθηφο ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο απνρψξεζε απφ 

ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσο ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ηξίην ζηε ζεηξά. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο βγαίλεη εθηφο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ηξίην ζηε ζεηξά θαη 

επηζηξέθεη εληφο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ηέηαξην ζηε ζεηξά. Καηά ηελ απνπζία ηνπ 

Πξνέδξνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην ηξίην ζέκα πξνεδξεχεη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θ. 

Νηέκπιαο Κππαξίζζεο. Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Κσζηίθαο ηπιηαλφο θαη θ. 

Καξαθπξηαδήο Κσλζηαληίλνο απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπδεηήζεσο 

ηνπ δέθαηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε έλαην ζηε ζεηξά. 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. αλαθέξεη φηη έρεη πξνθχςεη έλα ζέκα εθηφο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, πνπ ζεσξείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαηεπείγνλ θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη αθνξά «Έθηαθην πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο», δηφηη ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν ν Γήκνο καο βξίζθεηαη ζε δψλε πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ρξένο καο είλαη φζν ην 

δπλαηφλ ε θαιχηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξνλεί φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ην ζέκα απηφ πξνο 

ζπδήηεζε, παξά ην φηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ιφγσ ηεο 

θαηεπείγνπζαο θχζεο ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηα 

αλσηέξσ. 

Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/10  

 ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα, ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θχζεο 

ηνπ,  

Απνθαζίδεη Οκφθσλα   

Σε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά «Έθηαθην πξνζσπηθφ ππξαζθάιεηαο», πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εηζήγεζε.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.., έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Νηέκπια Κππαξίζζε, ν 

νπνίνο εηζεγνχκελνο ην ηξίην (3o) ζέκα εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, αλέθεξε φηη: 

Θέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ην άξζξν 41 παξάγξαθνο 2.1 ηνπ ΦΔΚ 47/ηεχρνο πξψην/11-05-

2015, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε 

εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα 

(12) κελψλ. Καη’ εμαίξεζε,  ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ γίλεηαη κε 
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ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) 

κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. 

Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ππξαζθάιεηαο απνηειεί αδήξηηε αλάγθε γηα ην Γήκν 

ηζσλίαο, θαζψο θάζε θαινθαίξη, ζχκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ν Γήκνο βξίζθεηαη ζηελ πςειή δψλε επηθηλδπλφηεηαο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ εθηάζεσλ κε 

θσλνθφξα θαη θπξίσο ην κεζνγεηαθφ είδνο ηεο ραιεπίνπ πεχθεο (PinushalepensisMill.) 

εκεησηένλ φηη ηελ πεξζηλή ρξνληά είρακε ζηελ πεξηνρή ηεο ηζσλίαο ηελ πξψηε 

δαζηθή ππξθαγηά ζην λνκφ Υαιθηδηθήο, ηελ Παξαζθεπή 8 Μαΐνπ ζηελ πεξηνρή Εσγξάθνπ. 

Σν ζεκείν πνπ μέζπαζε ε ππξθαγηά είλαη δχζβαην θαη πεπθφθπην θαη εθηφο απφ ηηο επίγεηεο 

ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο απαηηήζεθε θαη ε επέκβαζε ππξνζβεζηηθψλ αεξνζθαθψλ.  

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηζσλίαο, ν δαζηθφο ηεο πινχηνο θαη ε δηαθχιαμή ηνπ  απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα φρη κφλν γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο αιιά θαη ησλ Ππξνζβεζηηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο.  

ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 16 Ματνπ 

2016 κε ζέκα ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη γεληθφηεξα ζενκεληψλ θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ γηα ηελ θαηαζηνιή απηψλ, ν Γηνηθεηήο ηεο Π.Τ.  Υαιθηδηθήο ηφληζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο πξφιεςεο ππξθαγηψλ ζηε ηζσλία, ζηα δάζε ηεο νπνίαο ζα δψζεη θαη 

θέηνο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ε Τπεξεζία ηνπ κε ειέγρνπο θαη πεξηπνιίεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε πξφζιεςε έμη (6) εξγαηψλ ππξαζθάιεηαο κε δίκελε 

δηάξθεηα θαη έλαλ (1) νδεγφ κε δίκελε δηάξθεηα. Αληηθείκελν ηνπο ζα είλαη ε επηηήξεζε - 

επίβιεςε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ καο, ε επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζεκείσλ θαη θαηλνκέλσλ 

θαη ε άκεζε ελεκέξσζε αξκνδίσλ ππεξεζηψλ Ππξνζβεζηηθή θαη Αζηπλνκία ζε ηπρφλ 

πεξηζηαηηθφ. Υξένο ηνπ Γήκνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ ε θαιχηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ην αλσηέξσ ΦΔΚ θαη ηε βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, 

 

Απνθαζίδεη Καηά Πιεηνςεθία 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ππξαζθάιεηαο γηα ηελ κάλυψη εκτάκτων 

κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην εηζαγσγηθφ κέξνο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

α/α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΟΝ. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Δξγάηεο Ππξαζθάιεηαο 6 Γπν -2- κήλεο 

2 Οδεγφο 1 Γπν -2- κήλεο 

 

Ζ δαπάλε ησλ  αλσηέξσ βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 02.20.6041  θαη Κ.Α. 02.20.6054 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016. 

Β. Αλαζέηεη ζηνλ θ. Γήκαξρν ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ην λφκν. 
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 125/2016. 

Έηζη έρεη ζπληαρζεί ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

  Ο Πξφεδξνο                                                                       Σα κέιε 

 Τπνγξαθή                                              Τπνγξαθέο  

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Νηθήηε, 03/06/2016 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

 

 

ΑΡΔΝΖ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΗΓΑ 
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