
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π ρ α κ τ ι κ ό 20  ο  

Της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Στο  Άργος  Ορεστικό  σήμερα   13-07-2021,  ημέρα   Τρίτη και  ώρα  11:00  π.μ.,  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Άργους Ορεστικού  συνήλθε  σε τακτική  δια περιφοράς
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την αρ. 5941/09-07-2021 πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Επιτροπής, για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

………………………………………………………………………………….
Η διαδικασία  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης  για  τη  λήψη απόφασης  σχετικά  με  τα

ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου
(ΦΕΚ  55/11.03.2020  τεύχος  A’)  και  ειδικότερα  του  άρθρου  10   η  οποία  κυρώθηκε  με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και β) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ
2879/02.07.2021 τεύχος Β') .

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.          

Συμμετέχοντες Μη Συμμετέχοντες
1 Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης 1. Κανένας
2 Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος
3 Μπελονάκη Αφροδίτη
4 Φιλιάδης Στέργιος
5 Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία
6 Χατζηκυριακίδης Νικόλαος
7 Μπουρινάρης Σωκράτης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Πετρίδης Πέτρος, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών. 

ΘΕΜΑ 3ο

Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
(πυρασφάλεια) για το έτος 2021 με διάρκεια σύμβασης έως τρεις (3) μήνες.
Αριθ. Απόφασης 147/2021

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη της

Επιτροπής την από 09/07/2021 εισήγηση του  Αναπληρωτή Προϊσταμένου  Διοικητικών –

Οικονομικών – Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου η οποία έχει ως

εξής:
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Θέμα: «Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες

ανάγκες (πυρασφάλεια) 2021 με διάρκεια σύμβασης έως 3 μήνες »

Σχετ: Άρθρο 206 Ν.3584/2007 και άρθρο 72 Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή

πρόσκαιρες  ανάγκες»  επιτρέπεται  η  πρόσληψη προσωπικού  οποιασδήποτε  ειδικότητας  με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Για το προσωπικό που απασχολείται στην πυρασφάλεια η

διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως 4 μήνες.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν3852/2010 (παρ. 1δ) η Ο.Ε. αποφασίζει για την

αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και

36 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  η  Ο.Ε.  χρειάζεται  να  αποφασίσει  για  την  αναγκαιότητα

πρόσληψης του κατωτέρω προσωπικού που θα απασχοληθεί στην πυρασφάλεια:
Α/Α Βαθμίδα εκπ/σης Ειδικότητα Πλήθος Υπηρεσία

1 Υ.Ε Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 10
Υπηρεσία Τεχνικών

Έργων (30)

Το προσωπικό θα προσληφθεί στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων (30) για τις ανάγκες της

πυρασφάλειας και έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2021.  Ο Δήμος μας έχει

μεγάλο δασικό όγκο και υπάρχει άμεση ανάγκη φύλαξης του με την στελέχωση περιπολιών

πρόληψης πυρκαγιών άμεσης αντιμετώπισης και καταστολής καθώς το υπάρχον προσωπικό

δεν επαρκεί.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με μέγιστη διάρκεια τους  τρεις (3) μήνες κατά

την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Πρόκειται για προσωπικό του οποίου η πρόσληψη, εκτός από άκρως αναγκαία για την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και αφορά χρονικό

διάστημα σύντομο μεν, αλλά μεγαλύτερο των δύο μηνών, για το οποίο παρεχόταν έως τώρα η

δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού χωρίς έγκριση από κάποιο όργανο και χωρίς υπαγωγή

στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (εγκύκλιος 27/31-7-2015 του ΥΠΕΣ).

Τέλος, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το

έτος 2021. Συγκεκριμένα υπάρχει εγγραφή πίστωσης στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ποσού

58.000,00€ στον Κ.Α.30.6041.001 «Τακτικές αποδοχές» , καθώς και στον ΚΑ 30.6054.001

με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσού 15.500,00€.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η οικονομική Επιτροπή  μετά από συζήτηση,  και αφού έλαβε υπόψη  της:

 Την  από  09/07/2021  εισήγηση  του   Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Διοικητικών  –

Οικονομικών – Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής
   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007

   Τις διατάξεις του άρθρου 72 (περ. δ´ της παρ. 1 ) του Ν. 3852/2010.

    Την εγκύκλιο 27/31-7-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών.
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   Τον  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΦΕΚ 725/τ.Β΄/21-3-2014 &ΦΕΚ 449/τ.

Β'/15-2-2019)

 το γεγονός ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού  που

θα  απασχοληθεί  στην  πυρασφάλεια  έως  τη  λήξη  της  αντιπυρικής  περιόδου  στις

31/10/2021 διότι ο Δήμος μας έχει μεγάλο δασικό όγκο και υπάρχει άμεση ανάγκη

φύλαξης του με τη στελέχωση περιπολιών πρόληψης πυρκαγιών καθώς το υπάρχον

προσωπικό δεν επαρκεί 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την  πρόσληψη με  διάρκεια  σύμβασης έως τρεις  (3)  μήνες   του  κατωτέρω

προσωπικού:

Α/Α Βαθμίδα εκπ/σης Ειδικότητα Πλήθος Υπηρεσία

1 Υ.Ε Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 10
Υπηρεσία Τεχνικών

Έργων (30)

για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου

στις 31/10/2021 διότι ο Δήμος μας έχει μεγάλο δασικό όγκο και υπάρχει άμεση ανάγκη

φύλαξης του με  τη στελέχωση περιπολιών πρόληψης πυρκαγιών καθώς το υπάρχον

προσωπικό δεν επαρκεί. 

Για το εν λόγω προσωπικό έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετι-

κές πιστώσεις για το έτος 2021. Συγκεκριμένα υπάρχει εγγραφή πίστωσης στην Υπηρε-

σία Τεχνικών Έργων ποσού 58.000,00€ στον Κ.Α.30.6041.001 «Τακτικές αποδοχές»,

καθώς  και  στον  ΚΑ  30.6054.001  με  τίτλο:  «Εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου

προσωπικού» ποσού 15.500,00€.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σταδιακά καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής

περιόδου. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης Μπελονάκη Α., Αναγνωστόπουλος Χ.,
Φιλιάδης Σ., Ζουρμπίδου Μ.,
Χατζηκυριακίδης Ν, Μπουρινάρης Σ.

Πιστό Αντίγραφο
       Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης
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