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    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  του έτους 2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και

ώρα  11:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό   1401/6-6-2014  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και

επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ.

Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης: 

    Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς

Συμβούλους ήταν:

     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                           ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                  

         ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                       

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                    

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ          

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας,   κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης

και είπε:

 Σύμφωνα με το  άρθρο 65. παρ. 5 του ν 3852/2010   όπως ισχύει  από τις 17-4-2014 και μέχρι 31-8-

2014  το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
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 Για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  Δήμου  και  για  την  ομαλή  διεκπεραίωση  των  ήδη  ειλημμένων

υποχρεώσεων  μας,  επιβάλλεται  η  λήψη  αποφάσεων  για  τα   θέματα   για  τα  οποία  κληθήκαμε  να

συνεδριάσουμε 

Ειδικότερα πρέπει να εξετάσουμε   το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την

  πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας    γιατί θα καλύψει έκτακτη  ανάγκη.

      Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 4ο  θέμα της

ημερήσιας διάταξης,  

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.  30/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το   θέμα είπε:

  Με το  61371/29-4-2014  έγγραφο του Ταμείου παρακαταθηκών μας αναγγέλθηκε ότι ύστερα από

απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσόν των 12.200,00€ για

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας   

 Μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων    είχαμε προβλέψει  και πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

και  είχαμε εγγράψει      στο σκέλος των εξόδων   πίστωση ύψους 5.400,00,00€ στον ΚΑ 70/6041   για

πληρωμή  αποδοχών      και    2.000,00  € στον ΚΑ 70/6054 για εργοδοτικές εισφορές. 

Με το άρθρο 78 του ν. 4257/14    επιτράπηκε η κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη πυρασφαλιτών, κ.λ.π.  παρά τις

αυτοδιοικητικές εκλογές, γι αυτό προτείνω να φροντίσουμε για την  έγκαιρη πρόσληψή του και σας καλώ

να αποφασίσουμε σχετικά 

 Το ΔΣ   έλαβε υπόψη του  την εισήγηση, τις ανάγκες του Δήμου όσον αφορά την προστασία

από τις πυρκαγιές, τις διατάξεις του ΔΚΚ     και έκανε διαλογική συζήτηση.

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       

Να γίνει πρόσληψη τριών  (3) εργατών  ΥΕ 16 για  πυρασφάλεια,  με δίμηνη σύμβαση, προκειμένου να

φυλάσσουν και να προστατεύουν  τον Δήμο  από τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά την κρίσιμη περίοδο. Τα

άτομα  αυτά  θα  κάνουν  περιπολίες    στις  εκτός  οικισμού  περιοχές  της  Ελαφονήσου,  ώστε  να

περιφρουρείται    το νησί από τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 206 του Ν 3584/2007.

Ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  την έγκριση πρόσληψης τριών εργατών Υ.Ε.16   για προστασία της

Ελαφονήσου από τις πυρκαγιές. Η πρόσληψή τους θα  αφορά διάστημα δύο μηνών (από μήνα Ιούλιο) και

διευκρινίζεται  ότι  δεν  θα  υπερβαίνει  τους  δύο  μήνες  μέσα  σε  συνολικό  διάστημα  δώδεκα  μηνών,  ο

υπολογισμός  του οποίου  γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/94.   
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Η απόφαση αυτή έλαβε α.α.30/2014.

Αφού ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση  συντάχθηκε το πρακτικό 10/13-6-1014,  αναγνώστηκε και  

υπογράφεται ως ακολούθως.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                                                                        ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

                   ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

                                ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                   ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

                         ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                    ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                         ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                      ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ
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