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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 28/28-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 371/2018 
 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Νοεμβρίου 
2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 22630/23-11-2018 
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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Λέλης Μελέτιος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μαρινάκης Ιωάννης 
Δήμας Ιωάννης Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ζάλης Αθανάσιος 
Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης -------- 

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

  -------- 

  Λιώτας Δημοσθ.  - Πρόεδρος 

  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου  

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 368/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.  
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 8ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη  των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 21-11-2018 εισήγηση του κ. Δημάρχου,  η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών . 
        Σύμφωνα με το άρθρο 212 του Ν. 3584/07 (134τ.Α΄ ): 

«1.Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και 
πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών 
μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για 
την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία 
προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο 
εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. 

2.Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 
μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της 
αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση 
αορίστου χρόνου απαγορεύονται. 

3.Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα 
συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη 
διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8-15) του ν. 
2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός 
Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της 
προηγούμενης παραγράφου. 

4.Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης 
προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου αυτού. 

5.Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, 
στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της 
εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και 
δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως 
ισχύει.» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Επιπρόσθετα με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος 
από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του 
παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 
παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω 
υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις 
άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας 
άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η 
πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού 
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.» 
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Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47τ. Α΄ ) προβλέπεται : «Για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία , με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28τ.Α΄ ) απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 , εξαιρουμένης της πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων 
άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση  
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ………. σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. ………..Από την 
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη 
προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών , σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του 
Ν.3584/2007» 
         Όπως γνωρίζετε , Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 
(Μεσογειακός Κυκλώνας «Ξενοφών» και Κυκλώνας «Ζορμπάς»), ακραία 
καιρικά φαινόμενα έπληξαν και πάλι τον Δήμο μας , με αποτέλεσμα  να 
προκληθούν τεράστιας έκτασης ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες ,  σε  
κατοικίες, επιχειρήσεις, πάσης φύσεως υποδομές (οδικό δίκτυο,  λιμάνι Νέας 
Περάμου, παραλία Κινέττας, δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, αγροτικούς δρόμους 
κλπ), την κατάρρευση μίας γέφυρας , ζημιές σε δημοτικά και δημόσια κτήρια 
(παιδικούς σταθμούς, σχολεία, λοιπές εγκαταστάσεις), σε όλη την περιφέρεια του 
Δήμου Μεγαρέων {Δημοτική Ενότητας Μεγάρων , Δημοτική Ενότητα Νέας 
Περάμου (ιδιαίτερα στην περιοχή «Νεράκι» που είχε υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές 
από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και της 26ης Ιουνίου 2018) και την 
«καμένη» Τοπική Κοινότητα Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων }  . 
           Με το υπ’ αριθμ. οικ.18334/1-10-2018 έγγραφό μας, ζητήσαμε την κήρυξη 
του Δήμου Μεγαρέων σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας , 
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τον Δήμο Μεγαρέων, το 
Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 . 
        Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, μας ενημέρωσε ότι, επειδή ήδη, ο Δήμος Μεγαρέων με τις υπ’ αριθμ. 
3487/14-5-2018 και 3448/14-5-2018 αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα , 
κατά παράταση των υπ’ αριθμ. 8093/15-11-2017 και 8120/15-11-2017 όμοιων , 
βρίσκεται σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας , λόγω 
έντονων ακραίων καιρικών φαινομένων (έντονων βροχοπτώσεων και 
πλημμυρών) μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018 , δεν συντρέχει λόγος νέας κήρυξης σε 
Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης, για τους ίδιους λόγους και αν το διάστημα για την 
διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 , δεν αρκούν  , 
μπορούμε να επανέλθουμε με νεότερο αίτημα. Αίτημα που υποβάλαμε με το υπ’ 
αριθμ. 20620/31-10-2018 έγγραφό μας. 
           Κατόπιν αυτού , με τις υπ’ αριθμ. 8355/8-11-2018 και 8266/8-11-2018 
αποφάσεις του ,  ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, παρέτεινε την 
Κήρυξη σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής 
Ενότητας Μεγάρων Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου 
Δήμου Μεγαρέων αντίστοιχα, για έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι Μαΐου 2019 , για την 
«διαχείριση των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15-11-2017»  και επειδή, μετά την 
εκδήλωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 
2018 , ενισχύονται οι λόγοι παράτασης της κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης 
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Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας , λόγω των νεότερων συνεπειών που 
προκλήθηκαν από αυτά  
           Για  την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές , τα δίκτυα , τα δημόσια 
κτήρια κλπ , για τις εργασίες καθαρισμού δρόμων , φρεατίων, ρεμάτων , παραλιών 
κλπ  και την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης των συνεργείων καταγραφής, 
εκτίμησης και αποκατάστασης των ζημιών, καθώς και την ανάγκη άμεσης 
συγκέντρωσης, ελέγχου και αποστολής των δικαιολογητικών αποζημίωσης των 
πληγέντων,  με σχετικές εισηγήσεις τους, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ζητούν 
κατεπειγόντως την πρόσληψη προσωπικού, των κατωτέρω κατηγοριών και 
ειδικοτήτων .  
Οι αιτούμενες προσλήψεις κρίνονται απολύτως αναγκαίες διότι,  
α)  ο αριθμός των εργαζομένων στον Δήμο μας μειώθηκε  κατά εξήντα πέντε (65) 
άτομα , λόγω λήξεως των συμβάσεων των εργαζομένων στο πλαίσιο του 
προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα και  
β) δεν έχουν ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ οι διαδικασίες έκδοσης των οριστικών 
αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ για το μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα 
αφενός μεν στις 30-11-2018 να λήγουν οι συμβάσεις των συμπεριλαμβανομένων 
στους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων και αφετέρου να  μην μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην πρόσληψη των υπόλοιπων που δεν επιθυμούσαν να 
προσληφθούν με τους προσωρινούς πίνακες ή των επιλαχόντων στις θέσεις των 
απολυθέντων λόγω μη κατοχής των απαιτούμενων προσόντων που είχαν δηλώσει 
στην ηλεκτρονική τους αίτηση  . 

 Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
 Ένας (1) Πε ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
 Ένα (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων  
 Ένα (1)  ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
 Δέκα (10)  ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (για τα απορριμματοφόρα 

και τα φορτηγά) 
 Ένας (1) ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
 Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού 
 Τέσσερις (4)  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  
 Ένας (1) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων 
 Δύο (2)  ΔΕ Σιδηροτεχνιτών 
 Οκτώ (8)  ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 
 Πέντε (5)  ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 

 Ένας  (1) ΥΕ Βοηθών Σιδηροτεχνιτών 
 Ένας (1) ΥΕ Βοηθών Μηχανοτεχνιτών 
 Δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
 Δέκα (10) ΥΕ Εργατών Πρασίνου 
 Είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Συλλογής Ογκωδών αντικειμένων 
 Δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία , επειδή , θα πρέπει άμεσα , να ολοκληρωθούν 
αφενός μεν, η καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών τόσο σε οικοσκευές όσο 
και σε υποδομές και αφετέρου  οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβούν  στην 
αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές (δρόμοι, κοινόχρηστοι χώροι κλπ)  
, τα δίκτυα , τα δημόσια κτήρια κλπ , να καθαρισθούν και να απομακρυνθούν 
τα φερτά από τους ορμητικούς χείμαρρους υλικά από τις αυλές των σπιτιών, 
τους δρόμους , τους κοινόχρηστους χώρους, τις παραλίες, να κοπούν τα 
καμένα και σπασμένα από τον αέρα και την βροχή  δένδρα και να 
απομακρυνθούν, να καθαριστούν τα φρεάτια, τα ρέματα κλπ   
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Οι ανάγκες των ανωτέρω Υπηρεσιών , δεν μπορούν να καλυφθούν με το 
υπάρχον προσωπικό , το οποίο είναι κατά πολύ λιγότερο από τις ανάγκες 
του Δήμου, λόγω της πολύχρονης αναστολής των προσλήψεων και μη 
αντικατάστασης των αποχωρησάντων για οιονδήποτε λόγων υπαλλήλων. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Μεγαρέων και ειδικότερα την Υπηρεσία 64 «Υπηρεσία 
Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)» και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 64.6041.0002 για τις 
αποδοχές και 64.6054.0002 για τις εργοδοτικές εισφορές, δεδομένου ότι, η 
χρηματοδότηση του Δήμου μας για την πρόσληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες , γίνεται από τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η πρόσληψη του προαναφερόμενου 
προσωπικού είναι επιβεβλημένη και απολύτως απαραίτητη  

Εισηγούμαι 
Α. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου,  για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν 
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα , για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες 
και  με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα  
 

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός 

1  
ΠΕ ή ΤΕ 

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

2  
ΠΕ ή ΤΕ 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

3  
ΠΕ  

 
Αρχιτεκτόνων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

4  
ΠΕ ή ΤΕ 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

5 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

1 

 
6 

 
ΔΕ 

Διοικητικού Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
7 

ΔΕ Οδηγών με 
δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
8 

 
8 

 
ΔΕ 

Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργου  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
4 

 
9 

 
ΔΕ 

Μηχανοτεχνιτών 
αυτοκινήτων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
10 

 
ΔΕ 

 
Σιδηροτεχνιτών  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
11 

 
ΔΕ 

Τεχνιτών 
Οικοδόμων  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
12 

 
ΔΕ 

 
Ελαιοχρωματιστών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
5 

 
13 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Σιδηροτεχνιτών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 
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14 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Μηχανοτεχνιτών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
15 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Καθαριότητας 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
15 

 
16 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Πρασίνου 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
17 

 
ΥΕ 

Εργατών  
Συλλογής 
Ογκωδών 
Αντικειμένων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
20 

18 ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
12 

Β. Η πρόσληψη του προσωπικού να γίνεται σταδιακά , ανάλογα με τις 
παρουσιαζόμενες ανάγκες και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης των 
ζημιών» .  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το οποίο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Α) Εγκρίνει την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το Σάββατο 29 και την Κυριακή 
30 Σεπτεμβρίου 2018 (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ξενοφών» και Κυκλώνας 

«Ζορμπάς»), με αποτέλεσμα την παράταση της Κήρυξης του Δήμου Μεγαρέων σε 
Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας μέχρι 15 Μαΐου 2019, για τις 
εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και  με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:  

 

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός 

1  
ΠΕ ή ΤΕ 

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

2  
ΠΕ ή ΤΕ 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

3  
ΠΕ  

 
Αρχιτεκτόνων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

4  
ΠΕ ή ΤΕ 

Τοπογράφων 
Μηχανικών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

5 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

1 

 
6 

 
ΔΕ 

Διοικητικού Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
7 

ΔΕ Οδηγών με 
δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
8 

 
8 

 
ΔΕ 

Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργου  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
4 



 7

 
9 

 
ΔΕ 

Μηχανοτεχνιτών 
αυτοκινήτων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
10 

 
ΔΕ 

 
Σιδηροτεχνιτών  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
2 

 
11 

 
ΔΕ 

Τεχνιτών 
Οικοδόμων  

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
12 

 
ΔΕ 

 
Ελαιοχρωματιστών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
5 

 
13 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Σιδηροτεχνιτών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
14 

 
ΥΕ 

Βοηθών 
Μηχανοτεχνιτών 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
1 

 
15 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Καθαριότητας 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
15 

 
16 

 
ΥΕ 

Εργατών 
Πρασίνου 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
10 

 
17 

 
ΥΕ 

Εργατών  
Συλλογής 
Ογκωδών 
Αντικειμένων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
20 

18 ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις τυπικά προσόντα 

 
12 

Οι Δημοτικοί .Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης 
Παναγιώτης μειοψηφούν. 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 371/2018. 

…………………………………………….…….……………………………………… 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


