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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 16/2012 πρακτικό της από18ης Ιουλίου 2012 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :

115/ 2012

Περίληψη: «Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία δυο (2) οδηγοί και
ένας (1) ένας χειριστής.
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
18η , του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
11187/11.7.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6) και συγκεκριµένα:
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
15. Ρούµπης Γεώργιος
3. Κωστάρας Σταύρος
16. Λένης Φίλιππος
4. Φερεντίνος Λάµπρος
17. ∆άλλας Γεώργιος
5. Τσέκας Νικόλαος
18. Γκίκας Θωµάς
6. Βλάχος Παρασκευάς
19. Φερεντίνος Μιλτιάδης
7. Μποροδήµου Γεωργία
20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)
21. Μποροδήµος Ιωάννης
8. Μπάντιος Ελευθέριος
9. Στεργίου Παναγιώτης
22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
10.Μάνος Κων/νος
23. Καψάλης ∆ηµήτριος
11.Νικολαϊδου Ελένη
24. Λάγκαρη Ειρήνη
12.Τσότσης ∆ηµήτριος
25.Μποροδήµος Κων/νος
13.ΜπεράτηςΓεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος
14.Σωτηρίου Παναγιώτης
27. Ρέγκας Λαέρτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Μπουτάσης Ελευθέριος
2. Λένης Φίλιππος
3. Μπεράτης Γεώργιος
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4. Γκίκας Θωµάς
5. Ρέγκας Λαέρτης
6. Μπάντιος Ελευθέριος
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας
Αθανάσιος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς,
∆ηµητρίου Χρήστος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχαήλ,
Γιοβάνης Ευάγγελος, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα ∆ιαµάντη Άννα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. Ταφέκη Άρτεµις από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες, Λιόντου Παναγιώτα από την Οικονοµική Υπηρεσία και
Κούµπουλης Ηλίας από το Γραφείο Γεωργοκτηνοτροφικών ως εισηγητές θεµάτων
αρµοδιοτήτων τους.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία
είναι: α) «Περί παραχώρησης λεωφορείων από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας στο
∆ήµο Φιλιατών, για µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης» β)
Προγραµµατισµός προσλήψεων για άµεσες ανάγκες του ∆ήµου έτους 2012 και γ)
«Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία δυο (2) οδηγοί και ένας (1) ένας
χειριστής. Τα ανωτέρω θέµατα κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και
γιατί το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει τέλος Αυγούστου
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Με προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ζητήσαµε προσωπικό για
πυροπροστασία µε δίµηνη σύµβαση έτσι να αντιµετωπισθούν άµεσα οι ανάγκες που
θα προκύψουν.
Η Aποκεντρωµένη ∆ιοίκηση κατά την προεκλογική περίοδο έδωσε έγκριση πέντε (5)
ατόµων παρόλο που για να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας χρειάζονται οκτώ
(8) άτοµα.
Κρίνουµε αναγκαίο να προβούµε σε νέο αίτηµα για πρόσληψη προσωπικού µε
δίµηνη σύµβαση έτσι ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τυχόν περιστατικά
πυρκαγιών σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο τόσο στην έδρα του ∆ήµου όσο και
στην ∆ηµοτική Ενότητα Σαγιάδας.
Για το λόγο αυτό προτείνω µε απόφασή µας να ζητήσουµε από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση την έγκριση ακόµη τριών θέσεων (3) προσωπικού µε δίµηνη σύµβαση
των παρακάτω ειδικοτήτων:
1.∆ύο (2) άτοµα ∆Ε Οδηγών
2.Ένα (1) άτοµο ∆Ε χειριστών µηχανηµάτων έργων.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση ακόµη τριών θέσεων (3) προσωπικού µε δίµηνη σύµβαση των
παρακάτω ειδικοτήτων:
1.∆ύο (2) άτοµα ∆Ε Οδηγών
2.Ένα (1) άτοµο ∆Ε χειριστών µηχανηµάτων έργων.
Β) Η πίστωση είναι εξασφαλισµένη από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 55) και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό
οικονοµικού έτους 2012 στον ΚΑ 35-7332.001
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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