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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019
Αριθ. Αποφ: 1/2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 1o ΕΚΤΑΚΤΟ

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
τετράμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019
,
ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και
στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι
τεσσάρων (24) μελών και την απουσία τριών (3) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Αβραμίδης Αναστάσιος

1

Αλεξίου Αθανάσιος

2

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Κέππας Αθανάσιος

3

Γεωργιάδης Άνθιμος

3

Νικολάου Λεωνίδας

4

Δεμερτζής Νικόλαος

5

Δεβετζής Εμμανουήλ

6

Ζαπρίδης Ευστάθιος

7

Ζλατίντσης Αντώνιος

8

Ζλατίντσης Ευθύμιος

9

Θωμαϊδης Κωνσταντίνος

10

Ιντζές Νικόλαος

11

Καραβασιλείου Σάββας

12

Κορωνίδης Παύλος

13

Λόκας Θεόδωρος

14

Λούγγος Ζήσης

15

Μαυροφρύδης Κυριάκος

16

Μελαδίνης Αθανάσιος

17

Μπακούρας Οδυσσέας
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18

Νικηφόρου Κωνσταντίνος

19

Παρίσης Γεώργιος

20

Πασχαλίδης Θεόδωρος

21

Σαββίδης Παναγιώτης

22

Σιδηρόπουλος Σάββας

23

Τσίντσιος Γεώργιος

24

Φυταγκουρίδου Όλγα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.




Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων .
Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων
θεμάτων .

Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο .
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε
από το σώμα τη συζήτηση των ακόλουθων δύο εκτάκτων θεμάτων για τα οποία το σώμα
συναίνεσε να συζητηθούν:

1
2

Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης
διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας
Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπογραφή της σύμβασης
για τον καθαρισμό της κοίτης Κρουσοβίτη από τη ΜΟΜΑ (Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας)

Το 1ο έκτακτο θέμα εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος , Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
αναφέρθηκε στη με αριθμ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία
προτείνεται η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
Τα 8 άτομα που θα προσληφθούν θα ασχοληθούν με προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης
για τη μείωση κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα , κατασκηνώσεις
κ.λ.π) , απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που διενεργείται από
ιδιοκτήτες οικοπέδων και κατοικιών και σε εργασίες που θα γίνουν σε συνεργασία με το
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και σχετίζονται με την συντήρηση και βελτίωση του δασικού
οδικού δικτύου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 :

«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 στις
δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και
η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική
2
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κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 δόθηκε δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ
να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τρεις μήνες
για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών , χωρίς να
απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση
των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν. 2190/1994 όπως ισχύει (Σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ:
οικ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α) .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4547/2018:
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α'143) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις
δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η
πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική
κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Με δεδομένη την υποστελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου και παρά τις
προσπάθειες των αρμόδιων οργάνων για την πρόσληψη προσωπικού καθώς και την
αναστολή προσλήψεων που ισχύει για τους ΟΤΑ , η ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών
καθίσταται δικαιολογημένη και δεν αντίκειται στις αρχές της οικονομικότητας και της
αποτελεσματικότητας.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται
πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων:
Αριθμός
Ειδικότητα
Παρατηρήσεις
ατόμων
6
Εργάτες γενικών καθηκόντων
Τεχνική Υπηρεσία
για
δράσεις πυροπροστασίας
1
Χειριστής
σκαπτικού Τεχνική Υπηρεσία
για
μηχανήματος
δράσεις πυροπροστασίας
1
Οδηγός φορτηγού με δίπλωμα Γ΄ Τεχνική Υπηρεσία
για
κατηγορίας
δράσεις πυροπροστασίας
Σύμφωνα με την από 23-1-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών το ύψος των αποδοχών για την πρόσληψη 8 ατόμων με τετράμηνη
σύμβαση ανέρχεται σε 32.224 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6041 με τίτλο ¨Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) ενώ το ύψος των
εργοδοτικών τους εισφορών ανέρχεται σε 8.862,39 € και θα βαρύνει 30.6054 του σκέλους
των εξόδων του προϋπολογισμού 2019 με τίτλο ¨Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου
προσωπικού¨ .
Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα , ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά με την έγκριση πρόσληψης των παραπάνω οκτώ (8)
ατόμων με τετράμηνη
σύμβαση εργασίας σε δράσεις πυρασφάλειας .
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019
 τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τεύχος
Α')
 την
από 23-1-2019 βεβαίωση της Πρ/νσης Δ/νσης Διοικητικών –Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου
3
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας τεσσάρων
(4) μηνών για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας που αναλύθηκαν στο
σκεπτικό της παρούσας απόφασης , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός ατόμων
6
1
1

Ειδικότητα
Εργάτες γενικών καθηκόντων

Παρατηρήσεις
Τεχνική Υπηρεσία για
δράσεις πυροπροστασίας
Χειριστής σκαπτικού
Τεχνική Υπηρεσία για
μηχανήματος
δράσεις πυροπροστασίας
Οδηγός φορτηγού με δίπλωμα Γ΄ Τεχνική Υπηρεσία για
κατηγορίας
δράσεις πυροπροστασίας

2. Ορίζει όπως η δαπάνη πρόσληψης των παραπάνω ατόμων θα καλυφθεί από
πιστώσεις της πυροπροστασίας και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.:



30.6041¨Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ¨ με το ποσό των 32.224 €
30.6054 ¨Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού¨ με το ποσό των
8.862,39 €

3. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2019 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή 1

Τ.Υ

Υπογραφές 23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

4

