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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  183/2018 
 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 134/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  3 Ιουλίου  2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή Αλεξάνδρα 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
 9. Κολλιάκος Ιωάννης   
10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. 
13. 
14. 

Πετράκης Χρήστος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα 

  

15. Χριστάκος Σταύρος                      
16. Μεϊμέτης Γεώργιος   
17. 
18. 
19. 
20. 

Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

21. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
22. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου,  Σταθάκη  Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας  Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Σκαρμούτσος  Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 
6ου θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8ου θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών.  
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την αρ. υπ΄ αρ.  134/2018 απόφασή του  ομόφωνα προχώρησε 
στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας με τρίμηνη σύμβαση 
από το Α΄ δεκαπενθήμερο του Ιουλίου έως το Α΄ δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα αποφάσισε την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας. 
Ως γνωστόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/15 η παρ. 1 του 

άρθρου 206 του Ν.3584/07 αντικαθίσταται ως εξής: «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ», «1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιοσδήποτε 
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. Κατ' εξαίρεση η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην 
πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει του τρεις (3) 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 Ιανουάριου 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. 

Ομοίως η διαδικασία για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού συνεχίζει να μην 
υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β, Γ του Ν.2190/94, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.2 εδαφ.ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/2009. 

Επίσης στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/15 αναφέρεται «Ι.α. Η παρ. .20 α του 
άρθρου 9ου του Ν.4057/2012, όπως ισχύει , τροποποιείται ως εξής: « 20.α. 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 οποιοσδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 
14 του Ν.2190/1994 (Α΄28), απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) 
εξαιρουμένης της πρόσληψης 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 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε 
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 του Ν.3584/2007. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4257/14 η πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου για τις ειδικότητες στους τομείς της 
πυρασφάλειας, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων κατά το χρονικό διάστημα του ενός 
μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών 
και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. 

Οι ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Μονεμβασίας ο οποίος είναι τουριστικός νομός 
ετήσιας διάρκειας με τις εκτεταμένες δασικές και αγροτικές εκτάσεις είναι τεράστιες, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον προσωπικό των δεκαπέντε (15) ατόμων που ήδη έχουν 
αποφασιστεί.   

Λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας, παρά τις όποιες ποσότητες βροχής έπεσαν το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και το υπάρχον προσωπικό μόνιμο και ΙΔΟΧ δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν. Απαιτείται επιπλέον προσπάθεια όσον 
αφορά την κοπή και τη μεταφορά των χόρτων και των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί 
ανεξέλεγκτα σε κοινόχρηστους χώρους και για τον καθαρισμό της παρόδιας έκτασης, καθώς 
επίσης και όλων των χώρων επικίνδυνων για πρόκληση πυρκαγιών.  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις αυξημένες ανάγκες για πυρασφάλεια κατά τη θερινή περίοδο στον Δήμο μας.  

2. Την υπ’ αριθμ. 134/2018 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.  
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3. Το γεγονός ότι το ήδη υπάρχον τακτικό προσωπικό ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων που 
υπηρετεί στις 5 Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου μας,  δεν δύναται να επιβαρυνθεί με πρόσθετες 
αρμοδιότητες.  

Προτείνεται η συμπληρωματική στην υπ΄αρ. 134/2018 απόφαση του Δ.Σ. για την  
πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 3 
μηνών, από το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιουλίου έως το β΄ δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου έτους 
2018 σύμφωνα με το άρθρο 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες 
ανάγκες Ο.Τ.Α.» του Ν.3584/2007. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
 Συμπληρώνει την αριθ. 134/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον αριθμό 
των ατόμων και συγκεκριμένα: 

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 
διάρκειας 3 μηνών, από το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιουλίου έως το β΄ δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου έτους  2018,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες 
εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» του Ν.3584/2007. 
  Για την ειδικότητα  του Εργάτη πυρασφάλειας Κλάδου ΥΕ16 δεν απαιτούνται σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97, τυπικά προσόντα διορισμού. 

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα διενεργηθεί, αφού ληφθεί η νομιμότητα από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και η διάρκεια της 
σύμβασης  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε 
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 έχουν προβλεφθεί οι 
κατωτέρω πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α.: 

 Κ.Α. 70-6041 ποσό  88.000,00 € (τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων) και   
 Κ.Α. 70-6054 ποσό  24.400,00 € (εργοδοτικές εισφορές).  

 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  183/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου κατερίνα 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης    
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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