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1) Τακτικά Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
2) Δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού
3) Προέδρους, μέλη Συμβουλίων
Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων
4) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως παρασθείτε
στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Αιγινίου την 07η του μήνα Απριλίου έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα για την αντιμετώπιση
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τ.Κ. Ρυακίων, που
κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 1894/23-3-2015 απόφαση του Αν.Υπουργού Εσ. & Δ.Α.. :
1 . Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τ.Κ. Ρυακίων.
(Εισήγηση κ. Κ. Κακάνης,
Αντιδήμαρχος).
2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μηνών, για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τ.Κ. Ρυακίων.
(Εισήγηση κ. Κ. Κακάνης,
Αντιδήμαρχος).
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

ΘΕΜΑ 1
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης οχτώ (8) μηνών,
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τ.Κ. Ρυακίων.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1894/23-3-2015 (ΑΔΑ:7ΕΗΥ465ΦΘΕ-ΠΞΙ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Τ.Κ. Ρυακίων
της Δ.Ε. Κολινδρού του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των έντονων καιρικών και κατολισθητικών
φαινομένων. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει μέχρι την 30 Μαΐου 2015. Με την ίδια
απόφαση στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανατίθεται ο συντονιστικός ρόλος.
Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού στις 30-03-2015 κατέθεσε στην Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες μελέτες , έργα και παρεμβάσεις, καθώς και το
προεκτιμόμενο κόστος αυτών, στα οποία θα πρέπει να προβεί ο Δήμος για την
αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων. Μεταξύ των αναγκαίων μέτρων που
απαιτούνται και θα πρέπει να λάβει άμεσα ο Δήμος είναι και η πρόσληψη ενός (1) ενός
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 όπως ισχύουν σήμερα καθώς
και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ .7057/25.02.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με
θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους
ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» το οποίο αναφέρει :
«Προσωπικό
για
την
αντιμετώπιση
εκτάκτων
αναγκών
Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, επιτρέπεται η
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από
τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει. Για τη 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. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη σε κατάσταση
ανάγκης. Σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006
και εμπίπτει στον περιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θέσεων.»
Το προσωπικό που προτείνεται να προσληφθεί - ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ – ως
προς την αναγκαιότητα ,την ειδικότητα και τη διάρκεια της σύμβασης τεκμαίρεται ως
εξής:
. Στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού δεν υπηρετεί υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα και
άρα δε δύναται η Τεχνική Υπηρεσία να ανταποκριθεί στον έλεγχο της στατικότητας και

της ασφάλειας των κτιρίων, στη παραγωγή των απαραίτητων μελετών καθώς και στο
συντονισμό , στην παρακολούθηση και στην επίβλεψη των απαιτούμενων μελετών , οι
οποίες προβλέπονται στην τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας ,-που ενδεχομένως
θα εκπονηθούν από ιδιώτες.
Η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να είναι οκτώ (8) μηνών λόγω του όγκου του έργου
που θα πρέπει να επιτελέσει και το οποίο περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Κατόπιν τούτου, Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού για να αντιμετωπίσει τις
παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες αυξημένες ανάγκες λόγω της κήρυξης
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των έντονων
καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων, θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός (1 )
υπαλλήλου Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας
οκτώ (8) μηνών.

Η δαπάνη των αποδοχών, του υπαλλήλου για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών , θα
βαρύνουν τους ΚΑ 30.6041 με το ποσό των 8.000,00 € για τακτικές αποδοχές και τον
ΚΑ 30.6054 με ποσό 1.600,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω
πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2015.

ΘΕΜΑ 2
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης δύο (2) μηνών,
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της κήρυξης σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Τ.Κ. Ρυακίων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1894/23-3-2015 (ΑΔΑ:7ΕΗΥ465ΦΘΕ-ΠΞΙ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η Τ.Κ. Ρυακίων
της Δ.Ε. Κολινδρού του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των έντονων καιρικών και κατολισθητικών
φαινομένων. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει μέχρι την 30 Μαΐου 2015. Με την ίδια
απόφαση στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανατίθεται ο συντονιστικός ρόλος.
Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού στις 30-03-2015 κατέθεσε στην Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες μελέτες , έργα και παρεμβάσεις, καθώς και το
προεκτιμόμενο κόστος αυτών, στα οποία θα πρέπει να προβεί ο Δήμος για την
αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων.
Μεταξύ των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται και θα πρέπει να λάβει άμεσα ο Δήμος
είναι και η πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων ΥΕ με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
Το προσωπικό που προτείνεται να προσληφθεί -(8) υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών- ως προς την
αναγκαιότητα ,την ειδικότητα και τη διάρκεια της σύμβασης τεκμαίρεται ως εξής:
Ο μικρός αριθμός των υπηρετούντων εργατών γενικών καθηκόντων στο Δήμο Πύδνας –
Κολινδρού καθιστά επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας
δύο μηνών για την κατασκευή των άμεσων απαραίτητων έργων αποκατάστασης ζημιών
καθώς και των αναγκαίων προστατευτικών μικροέργων και εργασιών στη κηρυχθείσα σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχή.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να προβούν σε εκσκαφές και στη μεταφορά των προϊόντων με
τα χέρια, με ιδιαίτερη προσοχή αφού οι παρεμβάσεις θα γίνουν εντός του οικισμού, στην
αποκατάσταση διάσπαρτων σημείων, στη πυκνή δενδροφύτεση υδροχαρών φυτών,
στην αποκατάσταση τεχνικών μικροζημιών που επήλθαν διάσπαρτα σε όλο τον οικισμό όπως δίκτυα-, καθώς και σε μη εμφανείς εργασίες που θα προκύψουν με την
απομάκρυνση των υλικών και την αποκάλυψη σημείων που επήλθαν βλάβες.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά 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. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα
στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας

τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας,
αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»

Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών
του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο
διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο
φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο
ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των
όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων,
εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Κατόπιν τούτου, Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού για να αντιμετωπίσει τις
παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες αυξημένες ανάγκες λόγω της κήρυξης
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω των έντονων
καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων, θα απαιτηθεί η πρόσληψη η
πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων ΥΕ με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
Η δαπάνη των αποδοχών των οκτώ (8) υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων ΥΕ , για
χρονική περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 70.6041 με το ποσό των 11.000,00
€ για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ 70.6054 με ποσό 3.000,00 € για εργοδοτικές
εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες
στον Προϋπολογισμό 2015.

