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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης

154/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση
πρόσληψης
εποχικού
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3)
µηνών για τις ανάγκες του Τµήµατος
Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
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ΑΔΑ: 7Υ5ΨΩΗΔ-Ω0Β
Αποχωρήσεις: Ουδείς.
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 2ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11313/04-04-2017 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού
∆ικαίου Προσωπικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σχετ.: 1. Το µε αρ 8744/14.3.17 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού και προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της αντιπυρικής
περιόδου 2017 στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας (καθαρισµός και αποψίλωση
του Ρέµατος Χαλανδρίου, των κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές του Πατήµατος Ι και
Πατήµατος ΙΙ καθώς και του Πεύκου Πολίτη, φύλαξη του Ρέµατος Χαλανδρίου), ζητείται η λήψη
απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
τρίµηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόµων.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.
3584/2007
«Κώδικας
κατάστασης
∆ηµοτικών
και
Κοινοτικών
υπαλλήλων»
όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 11.5.15,τεύχος Α΄), σύµφωνα µε το
οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ 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 και την
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 µηνών…».
Οι ειδικότητες αυτών θα είναι:
∆ύο (2) ∆Ε Οδηγοί (µε δίπλωµα Γ΄κατηγορίας)
Τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Έξι (6) ΥΕ Φύλακες
Οκτώ (8) ∆Ε Κηπουροί
Η δαπάνη της µισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από τους ΚΑ 35.6041.01 και 35.6054.01
προϋπολογισµού Ο.Ε. 2017.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει οµόφωνα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
τρίµηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόµων, για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου
2017 στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.
Οι ειδικότητες αυτών θα είναι:
∆ύο (2) ∆Ε Οδηγοί (µε δίπλωµα Γ΄κατηγορίας)
Τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Έξι (6) ΥΕ Φύλακες
Οκτώ (8) ∆Ε Κηπουροί
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Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 1 του Ν.
3584/2007
«Κώδικας
κατάστασης
∆ηµοτικών
και
Κοινοτικών
υπαλλήλων»
όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 11.5.15,τεύχος Α΄), σύµφωνα µε το
οποίο: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου από τους ΟΤΑ 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 και την
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 µηνών…».
Η δαπάνη της µισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από τους ΚΑ 35.6041.01 και 35.6054.01
προϋπολογισµού Ο.Ε. 2017.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 154/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 11/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.
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