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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 15 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις
των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης προστασίας, φύλαξης
και καθαρισμού του καστανοδάσους της Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την εισήγηση της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών περί αντιμετώπισης των έκτακτων
αναγκών της προστασίας, της φύλαξης και του καθαρισμού του καστανοδάσους της Μικρόπολης η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσληψη προσωπικού
για την κάλυψη επειγουσών παροδικών και έκτακτων αναγκών , το γεγονός ότι ,ο Δήμος Προσοτσάνης έχει πολύ
μεγάλες δασικές εκτάσεις ,έχει γεωγραφική ιδιομορφία , το ήδη υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας και καθαρισμού όπως αυτές αναφέρονται στο 10222/17.09.2019 έγγραφο
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, το προσωπικό
ΙΔΟΧ πυροπροστασίας που ήδη έχει προσληφθεί έχει αναλάβει καθήκοντα σε διάφορα άλση του Δήμου και δεν
επαρκεί για να καλύψει το καστανοδάσος της Μικρόπολης να αποφασίσει σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού
για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών .
Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη :
1)
το με αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο 10222/17.09.2019 με το οποίο ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Προσοτσάνης
εισηγείται ότι λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας στο Δήμο μας και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας,
διαπιστώθηκε ότι στο καστανοδάσος της Μικρόπολης και λόγω του υποστρώματος ξερών φύλλων υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι σε λίγο καιρό και με την
ωρίμανση των καστάνων, θα αρχίσει να επισκέπτεται το δάσος μεγάλος αριθμός επισκεπτών για συλλογή
κάστανων αλλά και υπαίθριες δραστηριότητες. Με βάση τα ανωτέρω η Υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κρίνει σκόπιμο να επιστήσει την προσοχή του
Δημοτικού Συμβουλίου στην αντιμετώπιση του ανωτέρου θέματος.
Οι παραπάνω εργασίες φύλαξης, καθαρισμού και προστασίας του καστανοδάσους όπως είναι αντιληπτό είναι
αδύνατον να εκτελεστούν από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου.
2) την Ισχύουσα Νομοθεσία: 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’) και
το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής:
«2.1. 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 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. 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
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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.
2.2 Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ
33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
2.3. 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 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.
3) Το γεγονός ότι οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχει αναφέρει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού επαρκούν
για την πρόσληψη δύο ατόμων εργατών γενικών καθηκόντων.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Καθαριότητας ο οποίος ανέφερε ότι προτείνουμε την πρόσληψη δυο (2) ατόμων Εργατών - Γενικών
καθηκόντων με δίμηνες συμβάσεις με καθήκοντα που θα σχετίζονται στην εν γένει προστασία του
καστανοδάσους της Μικροπόλεως. Επίσης ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά δεν επηρεάζονται καθώς το
υπόλοιπο των Κ.Α. επαρκεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ακολούθως ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη:


το υπ΄αριθμ. 10222/17-09-2019 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.



την υπ’αριθ 10238/17-09-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Διοικητικών Υπηρεσιών



τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015, την ΠΥΣ 6/2009, του αρ.206
Ν.3584/07, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ.



Την υπ΄αριθμ. 10289/18-09-2019 βεβαίωση της Ο.Υ. για ύπαρξη πιστώσεων

και έπειτα από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης προστασίας, φύλαξης και καθαρισμού του
καστανοδάσους της Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης με την πρόσληψη δυο (2) ατόμων Εργατών Γενικών καθηκόντων με δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Β. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος
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