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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 29-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 16ο:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού - ναυαγοσωστών
και
πυρασφάλειας - με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7177/24-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 29/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
6. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
7. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
8. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
9. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
Επίσης, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα της συνεδρίασης
με την εξής σειρά: 1ο ΕΗΔ, 22ο, 3ο, 1ο , 2ο , 4ο έως και 21ο ημερήσιας διάταξης.
Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο
Βασίλειο Λέτσιο που εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
Θέμα 16ο:

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού - ναυαγοσωστών
και
πυρασφάλειας - με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Αγιάς.

«Με την υπαριθμ.57/2012 απόφασή μας εγκρίναμε, εκτός των άλλων και την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (πλην των
ανταποδοτικών) τεσσάρων (4) ναυαγοσώστων ΔΕ 24, για χρονικό διάστημα τριών
μηνών με σκοπό την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας
Μελιβοίας τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως
πολυσύχναστες ακτές του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 23//2000.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
με το υπ’
αριθμ.4418/45492/11-5-2012 έγγραφό της μας επέστρεψε την ανωτέρω απόφαση, διότι
δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εγκύκλιος που θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για
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την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωση σύμβασης έργου
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται να εγκριθεί η
πρόσληψη των ναυαγοσωστών στο χρόνο που τους χρειαζόμαστε για τις ακτές μας.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή πλησιάζει ο πρώτος μήνα του καλοκαιριού,
οι ακτές της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας έχουν αρχίσει να αποκτούν κίνηση και το
τοπικό Λιμεναρχείο θα μας επιβάλει πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εξασφαλίσουμε
τη ναυαγοσωστική κάλυψη τους, αφού αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23//2000, προτείνουμε την πρόσληψη πέντε (5)
ναυαγοσωστών ΔΕ24, για την άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της
δημοτικής ενότητας Μελιβοίας με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών.
Ακόμα, αν και δεν αναφέρετε στη εισήγηση που σας έχει δοθεί με την ημερήσια
διάταξη, έντονο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε με την πυρασφάλεια του Δήμου μας
και τη φετινή θερινή περίοδο, και συγκεκριμένα στους τομείς:
• της διάνοιξης των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις.
• του καθαρισμού των πρανών των αγροτικών δρόμων που βρίσκονται εντός των
δασικών περιοχών του Δήμου μας.
• του καθαρισμού από τα ξερά χόρτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων.
• του καθαρισμού περιαστικών δασών και αλσυλλίων του Δήμας μας.
• της αντιμετώπισης των πυρκαγιών που πιθανόν θα προκύψουν ενόψει της
επερχόμενης θερινής περιόδου.
Επειδή δεν υπάρχει μόνιμο ή με άλλη σχέση εργασίας προσωπικό στον Δήμο μας, για
την κάλυψη των παραπάνω αναγκών πυρασφάλειας, κρίνεται αναγκαία και προτείνετε:
η πρόσληψη είκοσι (20) εργατών με σύμβαση εργασίας, διάρκειας δύο μηνών.
Θέτω υπόψη σας επίσης:
 τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 με τις οποίες ορίζονται τα εξής:
«1.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. 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. 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.
2.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.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει».
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 τις διατάξεις της περιπτ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09, με τις οποίες ορίζεται ότι:
εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για
αντιμετώπιση 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.
 την υπ’ αριθμ.13/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του
Ν. 2190/1994 ( Α'28) με την οποία κρίνεται ότι: συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 για: α) τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών (4.703) ατόμων για προσωπικό
καθαριότητας των ΟΤΑ , β) την πρόσληψη πέντε χιλιάδων (5.000) ατόμων με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ναυαγοσώστες,
προσωπικό πυρασφάλειας, προσωπικό των δημοτικών βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών και προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ και γ) την πρόσληψη
πεντακοσίων (500) ατόμων για υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ και επτακοσίων
(700) ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, όπως
ζητείται με το οικ.19077/15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το
οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το οικ.19623/18.5.2012 έγγραφο του
Υπουργού Εσωτερικών (βλ. γν. Επιτροπής 7/2007, 5,8,12/2012).
 τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι: για την
πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012, όλες οι σχετικές πιστώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Λέτσιου Βασίλειου,
 τις διατάξεις την περίπτ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 23/2000 (ΦΕΚ 18/07.02.2000 τεύχος Α),
 τη την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του
Δήμου και τη σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 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,
 την υπ’ αριθμ.13/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 28
του Ν. 2190/1994 και
 την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου Καλαγιά Γρηγόριου
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 21 υπέρ και 1 κατά)
Α. Εγκρίνει:
1. την πρόσληψη είκοσι (20) χειρωνακτών εργατών, για χρονικό διάστημα δύο
μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα:
- για τη διάνοιξη των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις
εκτάσεις,
- για τον καθαρισμό των πρανών αγροτικών δρόμων που βρίσκονται εντός
δασικών περιοχών,
- για τον καθαρισμό των παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων,
- γα τον καθαρισμό περιαστικών δασών και αλσυλλίων του Δήμας μας και
- την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πιθανόν θα προκύψουν
ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου.
2. την πρόσληψη πέντε (5) ναυαγοσωστών ΔΕ24, για χρονικό διάστημα δύο
μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών και συγκεκριμένα για
τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας τους
καλοκαιρινούς μήνες, αφού αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες.
Β. Η δαπάνη για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τους
παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012:
1. Κ.Α.Ε.:02.30.6041.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Με σύμβαση
Ορισμένου χρόνου», ποσό 50.000,00€.
2. Κ.Α.Ε.:02.30.6054, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ορισμένου
χρόνου», ποσό 15.000,00€.
3. Κ.Α.Ε.:02.70.6041.01, με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ.
ναυαγοσωστών», ποσό 12.500,00€.
4. Κ.Α.Ε.:02.70.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ.
ναυαγοσωστών», ποσό 5.500,00€.
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
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