
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   118/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας, έτους 
2022. 

Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/30-04-2022 (Β’ 2137), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 7808/05-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Θεοδωρίδης Αβραάμ δημοτικός υπάλληλος 
για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, η οποία έχει ως εξής:  

«Για την κάλυψη των κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυρασφάλειας και την 
αποτροπή ενδεχόμενων πυρκαγιών στις δασώδεις περιοχές και στα αλσύλλια  στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου, κατά την θερινή περίοδο του έτους που 
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες, πρέπει να προχωρήσουμε στην 
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας έως  τέσσερις ( 4 ) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 41 του ν. 
4325/2015 Α' 47, του άρθρου 116 Ν. 4547/18, και άρθρου 54 παρ.2 του 
Ν.4662/2020 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του Ν.4735/20 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-54-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-54-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/
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Έπειτα από τα ανωτέρω προτείνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής : 

Οκτώ  (8) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (επιθυμητό προσόν η άδεια οδήγησης 
γεωργικού ελκυστήρα) 

Έναν  (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ) 

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης θα είναι το ανώτερο τέσσερις (4) μήνες.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

i. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ως εξής: 

 Οκτώ  (8) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (επιθυμητό προσόν η 
άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα) 

 Έναν  (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ) 
ii. Η χρονική διάρκεια απασχόλησης θα είναι το ανώτερο τέσσερις (4) 

μήνες. 
iii. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
iv. Η δαπάνη των  αποδοχών  του ανωτέρω προσωπικού  θα βαρύνει τον 

ΚΑ 70.6041.000 με το ποσό των  35.448,00€ για  αποδοχές εκτάκτου 
προσωπικού πυροπροστασίας  και  τον ΚΑ 70.6054.000 με ποσό  
9.552,00 € για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2021. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 118/2022 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

      
     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                            
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.  
                                                                                           5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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