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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

 
Αριθ.αποφ. 135/2018 

Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας 
Ι∆ΟΧ διάρκειας τριών (3) µηνών, για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 
πυρασφάλειας του ∆ήµου µας. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 21 Μαΐου  2018 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου µε  θέµα: 
«Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόµων µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) 
µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών  
πυρασφάλειας ∆ήµου Μεγαρέων», η οποία έχει ως εξής: 

 
         «Στο πλαίσιο σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας , για την 
αντιµετώπιση των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2018 (1/5/2018 έως 
31/10/2018) , ο ∆ήµος Μεγαρέων – από τους µεγαλύτερους σε έκταση ∆ήµους της 
Χώρας , µε ιδιαίτερα µεγάλη δασική έκταση – οφείλει να προβεί σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για την πυροπροστασία των δηµοσίων χώρων , όπου είναι 
πιθανή η εκδήλωση πυρκαγιάς .  
         Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , Πρασίνου & Εξωτερικών 
Συνεργείων µε το από 16-5-2018 έγγραφό της , ζητά από την Υπηρεσία µας, να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη του απαιτούµενου προσωπικού 
{ ∆έκα (10) Εργατών Γενικών Καθηκόντων }, για την κάλυψη των άµεσων , 
επιτακτικών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του ∆ήµου µας , ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου . 
          Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 
«Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143  τ.Α΄ ) , 
όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 
«Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση» (ΦΕΚ 47τ.Α΄ ) και συµπληρώθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 4 της 
από 26-8-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένων «κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την 
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102τ.Α΄ /26-8-
2015) και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ 161τ.Α΄ ) ορίζονται τα εξής:  
« 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 παιδικές 
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». 
         Οι τρίµηνες συµβάσεις απασχολούµενων στην πυρασφάλεια , µετά την 
εφαρµογή  του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 , µε τις οποίες αντικαταστάθηκε η 
παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του Ν.2190/1994 , σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του 
Ν.3812/2009 . 
Επίσης , οι προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού , δεν υπάγονται στην 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο 206 παρ. 3 του 
Ν.3584/2007 όπως ισχύει ) 
         Σχετική µε το θέµα είναι η υπ’ αριθµ. 27404/εγκ.27/31-7-2015 (ερµηνευτική επί 
των διατάξεων του Ν.4325/2015) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και η υπ’ αριθµ. οικ.3449/5-2-2018 όµοια του ιδίου 
Υπουργείου(Α∆Α: ΨΡ∆Μ465ΧΘ7-9ΘΩ) , µε την οποία γνωστοποιεί µεταξύ των άλλων 
ότι, λόγω των προαναφεροµένων διατάξεων «η πρόσληψη προσωπικού για την 
πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και την  ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών 
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εξαιρείται από τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού , που 
γίνεται τον Μάρτιο κάθε έτους» . 
       Προκειµένου ο ∆ήµος µας,  να αντιµετωπίσει τις άµεσες και επιτακτικές ανάγκες 
της αντιπυρικής περιόδου 2018 , λαµβανοµένης υπόψη της έλλειψης τακτικού 
προσωπικού , θα πρέπει  να προβεί άµεσα στην πρόσληψη του απαιτούµενου 
προσωπικού , σύµφωνα µε το προαναφερόµενο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων         
       Το προσωπικό που θα προσληφθεί µε τις προαναφερόµενες διατάξεις , θα 
απασχοληθεί στις παρακάτω κατεπείγουσες και εποχικές εργασίες  για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων λόγω πυρκαγιών  :   
� αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων ,  
� καθαρισµό πρανών ρεµάτων από διάφορα απορρίµµατα , κλαδιά δένδρων κλπ ,  
� καθαρισµό δρόµων που οδηγούν σε δασικές περιοχές 
� καθαρισµό παραρεµάτιων οδών  
� συλλογή και µεταφορά των υπολειµµάτων στους χώρους µεταφόρτωσης κλαδιών  

και γενικά θα απασχοληθεί µε τον συνεχή καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων και 
οικοπέδων από ξερά χόρτα , που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς 

          Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ’ αριθµ. 10427/5-4-2018 απόφασή του 
κατένειµε στους ∆ήµους πιστώσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α∆Α: 
6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ), για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας. Η δαπάνη για την 
αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 
2018 , στον οποίο εγράφησαν σχετικές πιστώσεις και συγκεκριµένα : 
ΚΑΕ 20.6041.0002 «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες πυροπροστασίας» 
όπου εγγράφει πίστωση συνολικού ποσού 36.000,00 Ευρώ , ΚΑΕ 20.6054.0002 
«εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες πυροπροστασίας» όπου 
εγγράφει  πίστωση συνολικού ποσού 9.800,00 Ευρώ 
Ύστερα από τα ανωτέρω , εισηγούµαστε : 
Την πρόσληψη δέκα  ( 10 ) συνολικά ατόµων , µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών ( 3 ) µηνών , για την κάλυψη των 
άµεσων και επιτακτικών αναγκών πυρασφάλειας ∆ήµου Μεγαρέων  των 
παρακάτω ειδικοτήτων :  

� ∆έκα ( 10 ) άτοµα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για τις 
ανάγκες  πυρασφάλειας) 

Η δαπάνη για την αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2018 , στον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις , συγκεκριµένα :   
ΚΑΕ 20.6041.0002 «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες πυροπροστασίας» 
όπου εγγράφει πίστωση συνολικού ποσού 36.000,00 Ευρώ , ΚΑΕ 20.6054.0002 
«εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες πυροπροστασίας» όπου 
εγγράφει  πίστωση συνολικού ποσού 9.800,00 Ευρώ» 
 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα υπό της κας. 
Προέδρου  , συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε τις ∆/ξεις: 

• της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 
2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102τ.Α΄ /26-8-2015), 

•  του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 

• του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, και  
• την υπ’ αριθµ. 27404/εγκ.27/31-7-2015 (ερµηνευτική επί των διατάξεων του 

Ν.4325/2015) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης και την υπ’ αριθµ. οικ. 3449/5-2-2018 όµοια του ιδίου 
Υπουργείου 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ  (23) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
  Α) Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) συνολικά ατόµων , µε σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη 
των άµεσων και επιτακτικών αναγκών πυρασφάλειας ∆ήµου Μεγαρέων  των 
παρακάτω ειδικοτήτων: 

� ∆έκα ( 10 ) άτοµα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για τις 
ανάγκες  πυρασφάλειας) 

 
Β) Η δαπάνη για την αµοιβή του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018, στον οποίο έχουν προβλεφθεί  οι 
παρακάτω πιστώσεις:   
ΚΑΕ 20.6041.0002 µε τίτλο «αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις ανάγκες   
πυροπροστασίας» συνολικού ποσού 36.000,00 Ευρώ ,  
ΚΑΕ 20.6054.0002 µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ για τις 
ανάγκες πυροπροστασίας» συνολικού ποσού 9.800,00 Ευρώ 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνης µειοψηφεί. 
 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  135/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


