INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.04 09:46:53
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 61Θ0Ω6Ι-5Ι0

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
60/2017
ης
από το πρακτικό της 7 / 27.04.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο :

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την πυροπροστασία δασών του Δήμου
Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.04.2017, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 3177/23.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Σκαρκάλης Χρήστος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σκαπέτης Αντώνιος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Λέτσιος Βασίλειος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Κολοβός
Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας
Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 2ο :

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την πυροπροστασία δασών του Δήμου
Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.
4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος
Α’), 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. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται 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
δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180). 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 παρ. 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.»
Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 3812/09 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
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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.
Με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19149/08.06.2016, επίσης γίνονται δεκτά τα εξής:
«Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 και τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ
της 26ης-8-2015 (κυρωτικός νόμος: ν.4350/2015) δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με διάρκεια
σύμβασης έως τρεις μήνες για τις ανάγκες
α) της πυρασφάλειας,
β) της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών και
γ) των δημοτικών κατασκηνώσεων,
όπως ρητώς αναφέρεται και στην Α.Π. οικ.5420/22-2-2016 εγκύκλιό μας».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και:
1. τις ανάγκες για: τη διάνοιξη των ζωνών πυροπροστασίας στις δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις, τον
καθαρισμό των πρανών αγροτικών δρόμων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, τον καθαρισμό
από τα ξερά χόρτα και βάτα παραμελημένων ιδιωτικών οικοπέδων και τον καθαρισμό περιαστικών
δασών και αλσυλλίων του Δήμας μας.
2. την έλλειψη μονίμου ή με άλλη σχέση εργασίας προσωπικού στον Δήμο μας για την κάλυψη των
παραπάνω κατεπειγουσών αναγκών,
3. το υπ’ αριθ. 18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί πρόσληψης προσωπικού για τις
ανάγκες πυρασφάλειας, κατασκηνώσεων και ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
4. τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017 και τη βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας, από τα οποία προκύπτει και βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι πιστώσεις που απαιτούνται για
την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού,
εισηγούμαστε: την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
τρίμηνης απασχόλησης, και συγκεκριμένα δώδεκα (12)ατόμων με τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Επτά (7) άτομα, ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων
2. Δύο άτομα (2) ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργων (JCB)
3. Δύο άτομα(2) ειδικότητας Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων
4. Ένα άτομο (1) ειδικότητας Φορτηγού Αυτοκινήτου με άδεια οδήγησης Λεωφορείου
Για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2017, στον ΚΑ.02.30.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Πυροπροστασίας» και
πίστωση ποσού 34.000,00€ στον ΚΑ.02.30.6054.02 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού Πυροπροστασίας» και πίστωση ποσού 12.900,00€.
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του: «Το διάστημα των τριών μηνών είναι πολύ μικρό και για την πυροπροστασία θα έπρεπε να
είναι μεγαλύτερο. Να γίνει σωστός καταμερισμός των ατόμων που θα προσληφθούν και να δοθεί μεγάλο βάρος
στην περιοχή του Πολυδενδρίου. Θα πρότεινα μάλιστα στην είσοδο του Πολυδενδρίου, που υπάρχει οίκημα, να
τοποθετηθεί ένα από αυτά τα άτομα που θα προσληφθούν ώστε να υπάρχει καλύτερη φύλαξη. Επίσης τα
μηχανήματα που έχουμε στη διάθεσή μας να είναι συντηρημένα και έτοιμα σε περίπτωση πυρκαγιάς».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο συγκεκριμένος αριθμός
ατόμων και το χρονικό διάστημα καλύπτουν το δήμο σε ζητήματα πυροπροστασίας. Πολύ φοβόμαστε ότι εάν το
καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές, αφού υπήρξαν βροχοπτώσεις τέτοιες που ευνοούν την ανάπτυξη της χλωρίδας, αυτά
τα πράγματα δεν επαρκούν. Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών θα πρέπει να υπάρχει επανδρωμένη
Υπηρεσία. Όχι από τον Δήμο, αλλά Κρατική Υπηρεσία επανδρωμένη με κατάλληλο προσωπικό. Με τους τρόπους
που προσπαθούμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα εκθέτουμε και τους δημότες και τον τόπο σε κινδύνους. Και
παρόλο που το πλαίσιο στους δήμους είναι ασφυκτικό καλό θα ήτανε ο δήμος να έχει μια παρέμβαση και μια
διεκδίκηση γι’ αυτά τα ζητήματα, η οποία δεν υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο δήμος υλοποιεί μερικής και αποσπασματική
πολιτικής απέναντι στον κίνδυνο της πυρκαγιάς και καθιερώνει ξανά και ξανά αντεργατικές και ελαστικές σχέσεις
εργασίας. Διαφωνούμε με το πλαίσιο αυτό, διότι ούτε αντιπυρική προστασία μπορεί να γίνει, ούτε τα δικαιώματα
εργαζομένων κατοχυρώνονται. Όποιοι ψηφίζουν αυτές τις εισηγήσεις είναι υπεύθυνοι για ότι θα προκύψει, αφού
δεν μιλάνε και δεν αντιδρούν καθόλου για το ζήτημα. Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουμε».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν.
4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 4 παρ. 2 της
Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (Α΄102): «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 περιπτ. ιε του ν. 2190/1994 (Α΄28): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του ν. 3812/2009 (Α΄234): «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις»,
- την Εγκύκλιο 33 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. οικ. 29825/7-7-2003: «Πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού»,
- την Εγκύκλιο 5 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. οικ. 5345/4-2-2005: «Πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄
Βαθμού»,
- την με αριθμ. πρωτ. οικ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.8907/14.02.2007 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568,241-2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 3ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017»,
- την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου Αγιάς και την με υπ’
αριθμ. πρωτ. 3556/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
- τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Αγιάς για την πυρασφάλεια - πυροπροστασία των δασών,
- την τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού για την πυρασφάλεια - πυροπροστασία των δασών του Δήμου
Αγιάς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και συγκεκριμένα την πρόσληψη δώδεκα
(12) ατόμων με τις παρακάτω ειδικότητες:
α/α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.
Εργάτης γενικών καθηκόντων
τρεις - 3 - μήνες
7
2.
Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου
τρεις - 3 - μήνες
2
3.
Χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB )
τρεις - 3 - μήνες
2
Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου με άδεια
4.
τρεις - 3 - μήνες
1
οδήγησης Λεωφορείου
Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη για τη μισθοδοσία και τις εισφορές του παραπάνω προσωπικού, που έχουν
προβλεφθεί και θα βαρύνουν το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και
συγκεκριμένα τους κωδικούς αριθμούς της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων:
Κωδικός Αριθμός
Τίτλος
Ποσό
02.30.6041.02
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Πυροπροστασίας
34.000,00€
02.30.6054.02
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας
12.900,00€
Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις επιπλέον ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

