ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού πσρασυάλειας Γήμοσ Αμσνταίοσ.
Αριθ. Απόυασης: 92/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο :Ο δήκνο Ακπληαίνπ δηαζέηεη δέθα ηξείο (13) δαζηθέο
εθηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη νθηώ (8) ζπλνξεύνπλ κε ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηαο ηνπ Νπκθαίνπ
(24.550 ζηξέκκαηα), ηεο Κέιιεο (3.460 ζηξέκκαηα), ηνπ Λερόβνπ (3.232 ζηξέκκαηα Καηά
λνκή θαη 3.232 Βξαπηζίλη), ηνπ Βαξηθνύ (2.100 θαηά λνκή θαη 3.490 Βξαπηζίλη), ηνπ
θιήζξνπ θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πέληε (5) ζηξεκκάησλ εληόο ησλ θνηλνηήησλ θαη δέθα
πέληε (15) ζηξεκκάησλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ πνπ ρξήδνπλ
άκεζεο απνςίισζεο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ θαηεπεηγνπζώλ επνρηαθώλ αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο θαη ηελ απνηξνπή
ελδερόκελσλ ππξθαγηώλ ζηηο δαζώδεηο πεξηνρέο θαη ζηα αιζύιιηα ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ έηνπο πνπ ζεκεηώλνληαη πςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη θαύζσλεο, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηξηώλ ( 3 ) κελώλ ( άξζξν 41
παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 έσο ηξεηο(3) κήλεο).
Αλαιπηηθά από ην πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα γίλεη :
1. Aπνςίισζε όισλ ησλ επηθίλδπλσλ γηα πξόθιεζε ππξθαγηάο ζεκείσλ ζηηο δαζηθέο
εθηάζεηο πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
εληόο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν θπζηθόο πινύηνο ησλ
πεξηνρώλ καο αιιά θαη ε αθεξαηόηεηα ησλ πνιηηώλ.
2. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ, θαζώο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ.
Έπεηηα από ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ σο εμήο :
Έμη (6) ΤΔ Δξγάηεο Γεληθώλ θαζεθόλησλ
Γύν (2) ΓΔ Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ Έξγσλ
Γύν (2) ΓΔ Οδεγνύο Ορεκάησλ
Η ρξνληθή δηάξθεηα απαζρόιεζεο ζα είλαη ην αλώηεξν ηξεηο (3) κήλεο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ σο εμήο:
Έμη (6) ΤΔ Δξγάηεο Γεληθώλ θαζεθόλησλ
Γύν (2) ΓΔ Υεηξηζηέο Μεραλεκάησλ Έξγσλ
Γύν (2) ΓΔ Οδεγνύο Ορεκάησλ
Η ρξνληθή δηάξθεηα απαζρόιεζεο ζα είλαη ην αλώηεξν ηξεηο (3) κήλεο.
Αλαζέηεη ζηνλ θ. Γήκαξρν ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο ζύκθσλα κε ην λόκν.
Η δαπάλε ησλ απνδνρώλ ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 70.6041.000
κε ην πνζό ησλ 31.235,97€ γηα απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ππξνπξνζηαζίαο θαη ηνλ
ΚΑ 70.6054.000 κε πνζό
8.298,72 € γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2018.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 92/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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