INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Πληροφορίες: Κυριακή Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 24243 50126
E-mail: dstech@otenet.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.18 14:34:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΤΗΔΩ1Δ-Π20

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 130 /2016
Α.Π. 5178
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤ:14-7-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της Τακτικής Συνεδρίασης (15ης )του Δημοτικού Συμβουλίου
Σκοπέλου
Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δίμηνη (2μηνης) διάρκειας για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του
Δήμου Σκοπέλου»
Στην Σκόπελο σήμερα, την 13η Ioυλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, το Δημοτικό
Συμβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5018/8-7-2016
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 21 μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

01
02
03

Πατσής Γεώργιος (πρόεδρος Δ.Σ)
Τριανταφύλλου Μ. Νικόλαος
Βαφίνης Νικόλαος (Αποχώρησε μετά

ΑΠΟΝΤΕΣ

01

Τσουκαλάς Ευάγγελός

02
03

Μαριδάκης Γεώργιος
Δένδης Κωνσταντίνος

04
05
06
07
08

Περίσσης Σταμάτιος
Ξηντάρης Άγγελος
Σκλάβου Νίκη
Λεμονής Σπυρίδων
Κοχύλης Χαραλ- Ρηγίνος

την απαρτία)

04
05
06
07
08
09
10
11

Σκλάβος Πανταζής
Ντάκη- Αρκομάνη Αθηνά
Αμπελάκια-Ξηρογιάννη Σοφία
Κλωνάρη-Κούβαρη Μάχη του Ιωάννη
Τριανταφύλλου Γ.Νικόλαος
Μελαχροινάκη-Μαλαμάκη Ουρανία
Γκουμάς Νικόλαος
Κοτανίδης Γεώργιος (Παρών από το 2Ο
Θ.Η.Δ)

12
13

Ραμαντάνης Εμμανουηλ
Αναγνώστου Γεώργιος

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βασιλούδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα δεν παρίστατο στην συνεδρίαση η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου κ. Ελένη Κεφαλωνίτη-Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας κ. Τσουκαλάς Δημήτριος και η Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Κλήματος κ. Διαμάντου Γεωργία.
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Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Κυριακή Διαμαντοπούλου, υπάλληλος του Δήμου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 21 μελών ευρέθησαν παρόντα
δεκατρία (13) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
O Πρόεδρος ζήτησε να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος διότι από την
καθυστέρησή της θίγονται οι ανάγκες του Δήμου.
Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει το κατεπείγον του θέματος για να τεθεί προς
συζήτηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιου αποφασίζει ομόφωνα ψηφίζοντας το κατεπείγον της
συνεδρίασης και του θέματος.
O Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 1ο θέμα της Εκτός Ημερησίας Διάταξης και στη συνέχεια
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο για την εισήγηση του θέματος ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 & 3 του Ν.3584/2007 ορίζεται ότι : «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». Σύμφωνα με

το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του ν. 3812/2009

εξακολουθούν να εξαιρούνται των διαδικασιών του ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες χωρίς να απαιτείται η έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
Με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ Α’ 47 ) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 4, παρ. 2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄102) αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου
206 του Ν. Ν.3584/2007 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης
ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές
κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, 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. 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 προσλήψεων στο ΑΣΕΠ,
καθώς και όλους τους πίνακες προσλήψεων 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 παραπάνω διατάξεων, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με
την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Ο Δήμος Σκοπέλου αποτελεί τον μεγαλύτερο δήμο σε έκταση των Β. Σποράδων, το 75%
της έκτασης του νησιού καλύπτεται από δάση πεύκης και αποτελεί ένα από τα πιο

χαρακτηριστικά στοιχεία του ποικιλόμορφου τοπίου του νησιού μας. Επιπροσθέτως το
130/2016 Απόφαση Δ.Σ. -Σελίδα 2 από 4

ΑΔΑ: ΩΤΗΔΩ1Δ-Π20

προηγούμενο έτος είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις, γεγονός που συνέβαλε στη μεγάλη
αύξηση της καύσιμης ύλης και καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων
πυροπροστασίας ενόψει και της δεδομένης ανομβρίας της θερινής περιόδου, για την
προστασία αυτού του σπάνιου περιβάλλοντος.
Επίσης κατά τους χειμερινούς μήνες, οι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι έγιναν δύσβατοι με
αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τον καθαρισμό τους που θα διευκολύνει
παράλληλα το έργο εποχούμενων περιπόλων, καθώς και όλων των αναγκαίων μέσων και
μηχανημάτων σε επείγουσες καταστάσεις
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης εποχικού
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) μηνών,
για την αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, που θα απασχοληθούν για τον
καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων και για την αποψίλωση ξερών χόρτων με σκοπό την
αποφυγή πυρκαγιών τόσο στις δημοτικές κοινότητες όσο και στην τοπική κοινότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την πρόσληψη

έξι

(6) ατόμων, με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των ανωτέρω
εποχικών αναγκών για τις παρακάτω, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες.

α/α

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Η διαδικασία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6

2 Μήνες

έναρξης των προσλήψεων θα γίνει την επομένη

από τη λήψη της

απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχετικά με
τον έλεγχο νομιμότητάς της.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού έχει εγγραφεί
πίστωση στους Κ.Α 20-6041 και 20-6054 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση
απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝ Α

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας και για τις εξής
θέσεις, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
α/α

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6
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έναρξης των προσλήψεων θα γίνει την επομένη

από τη λήψη της

απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχετικά με
τον έλεγχο νομιμότητάς της.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού έχει εγγραφεί
πίστωση στους Κ.Α 20-6041 και 20-6054 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2016
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακολουθούν οι υπογραφές
Απόσπασμα πρακτικού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Πατσής
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