ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 3εο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 4 Φεβξνπαξίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 19:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
εθηάθησο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 4685/3.2.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε
θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη
παξόληα είθνζη δύν, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο, Αληηπξόεδξνο,
3. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο, 4. εθηειήο Κσλ/λνο, 5. Εαληά Δπθεκία, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7.
Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 10. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 11.
Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 12. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 13. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 14. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξίθα,
15. Αληδηλάο Ησάλλεο, 16. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 17. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 18. Καινύδεο Κσλ/λνο, 19.
Καπίξε Διέλε, 20. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 21. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 22. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη νη Γεκνηηθνί
ύκβνπινη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 2. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 3. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 4.
Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 5. Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 6. Κπξηαθνπιέαο Παύινο, 7. Βαζηιαθόπνπινο
Βαζίιεηνο, 8. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 9. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 10. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 11. Πίζζαο
Γεκήηξηνο, 12. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 13. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 14. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 15.
Μπελάο Γεώξγηνο, 16. Πνύινο Ησάλλεο, 17. Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 18. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 19. όθεο
Γεώξγηνο, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο.
Δπίζεο, παξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ε Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκνκέλσλ ηνπ Γήκνπ,
Καξαγηαλλίδνπ Μεηξνδώξα.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 41/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πξνγξακκαηηζκόο πξόζιεςεο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε δίκελε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ 20 αηόκσλ Ππξνπξνζηαζία.

Ο θ. Πξόεδξνο ελεκέξσζε ην ώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ έθηαθηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο
έθηαθηε ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αηηηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη κε ηελ

3259/30.1.2014

εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηελ 5792/4848/31.1.2014 εγθύθιην ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο νξίδεηαη πεξηνξηζηηθά θαη κε πνηλή αθπξόηεηαο ν ρξόλνο εληόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα
ζρεηηθά αηηήκαηα
Σν ώκα απνθάζηζε όηη ηα ζέκαηα είλαη θαηεπείγνληα θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. 4825/2014 έγγξαθό ηνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
1

Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ είθνζη (20)
αηόκσλ YE Ππξνπξνζηαζία, κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα δύν (2) κήλεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ.
ηα πιαίζηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη ησλ κέηξσλ πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηώλ ζηνπο
πνιύηηκνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ δάζνπο ηνπ Τκεηηνύ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλσηέξσ πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ ιόγσ θαη ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο λα πεξηθξνπξεί ηνλ Τκεηηό.
Σν πξνζσπηθό απηό ζα πιαηζηώζεη ηηο ππεξεζίεο άκεζεο επέκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζεινληηθή
νκάδα δαζνππξόζβεζεο θαζώο θαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηώπηζε
νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο πξνθύςεη ιόγσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ηζρπξνί άλεκνη, πςειέο ζεξκνθξαζίεο
θιπ).
αο γλσξίδνπκε όηη νη αλσηέξσ ζρεηηθέο πηζηώζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα
ην έηνο 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑ 35.6041.0001.

Σα Γεκνηηθά πκβνύιηα
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(δειώλνληαο ιεπθό νη θ.θ. Σζαηζνύιε θαη Κνθνηίλεο)
Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ είθνζη (20) αηόκσλ YE Ππξνπξνζηαζία, κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα δύν (2) κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ.
ηα πιαίζηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη ησλ κέηξσλ πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηώλ ζηνπο
πνιύηηκνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ηνπ δάζνπο ηνπ Τκεηηνύ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αλσηέξσ πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ ιόγσ θαη ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο λα πεξηθξνπξεί ηνλ Τκεηηό.
Σν πξνζσπηθό απηό ζα πιαηζηώζεη ηηο ππεξεζίεο άκεζεο επέκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εζεινληηθή
νκάδα δαζνππξόζβεζεο θαζώο θαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηώπηζε
νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο αλάγθεο πξνθύςεη ιόγσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ηζρπξνί άλεκνη, πςειέο ζεξκνθξαζίεο
θιπ).
αο γλσξίδνπκε όηη νη αλσηέξσ ζρεηηθέο πηζηώζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα
ην έηνο 2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑ 35.6041.0001.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 41/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 5.2.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο,
Π.Γηαλλόπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνύιε,Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνύινο, Π.Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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