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Απόσπασμα 
από το πρακτικό της 22ης 

δια περιφοράς Συνεδρίασης 
έτους 2021 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ραφήνας - 

Πικερμίου 

 
 

                                       
     ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2021 

 
 

1ο Θέμα ΕΗΔ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2021» 

 
Στην Ραφήνα, σήμερα την 11η Μαϊου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11 π.μ. έως 
ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, επί της οδού 
Αραφηνίδων Αλών 12,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για 
τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020), των υπ’ αριθ. 40 (αρ. πρωτ. 20930/31-
03-2020), 163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) και 60249/22-9-2020 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σε διά περιφοράς συνεδρίαση μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.6703/7-5-2021 
πρόσκλησης της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 
75 του Ν. 3852/2010. 

 

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  
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4.ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

5. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

6. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

7. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

 

 

Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση τα 
επτά (7) μέλη και πριν την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, η Πρόεδρος 
ενημέρωσε τα συμμετέχοντα μέλη ότι το θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική 
περίοδο 2021» προτείνεται για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης διότι η 
αντιπυρική περίοδος ξεκινάει την 1η Μαΐου 2021, και θεωρείται απαραίτητη και 
επιτακτική η στελέχωση του ως άνω τμήματος. Στη συνέχεια έλαβε από τα 
συμμετέχοντα μέλη την έγκριση για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ.3) του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 (παρ.3)  του Ν. 4555/2018 και έθεσε υπόψη αυτών, την υπ’ 
αρ.πρωτ.ΠΕΑ 1451/10-5-2021 εισήγηση του Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου, η 
οποία έχει ως εξής:  
 «Παρακαλούμε να εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα: 
«Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2021», διότι η αντιπυρική περίοδος 
ξεκινάει την 1η Μαΐου 2021, και θεωρείται απαραίτητη και επιτακτική η στελέχωση 
του ως άνω τμήματος, ως εξής: 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως  
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) , όπου ρητά 
αναφέρεται ότι επιτρέπεται: 
«Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που 

απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που 

απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 

τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών..». 

β) Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, 

όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/ 

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 

οποιασδήποτε 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 
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υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 

δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει....  

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’), «οι αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. 

αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., 

εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, 

υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή 

δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, 

ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την 

ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά 

πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων, η) τη 

σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 και θ) τη διεξαγωγή 

δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεν απαιτείται έκδοση πράξης ελέγχου νομιμότητας για 

τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας 

και Αγροτικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και 

Πρασίνου- Περιβάλλοντος του Δήμου μας είναι υποστελεχωμένο, με σοβαρές 

ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας. 

Δεδομένου δε ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει την 1η Μαΐου 2021, θεωρείται 

απαραίτητη και επιτακτική η στελέχωση του ως άνω τμήματος, όπως αναφέρεται 

στο υπ’ αριθμ.πρωτ.ΠΕΑ.1444/10-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης 

Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, και επειδή η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού 

είναι επιβεβλημένη και απολύτως απαραίτητη,  

Εισηγούμαστε 

 

Την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και 

Αγροτικής Πολιτικής,  για την κάλυψη  επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και 

πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  με τις κάτωθι  ειδικότητες: 

Α/Α Κατηγορία 
 

Ειδικότητα Αριθμός 

      1 ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού 
Οχήματος 

6 

   2 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας 6 

 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των ως άνω υπαλλήλων,  οι οποίοι θα προσληφθούν με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 
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35.6041.01 με το ποσό των 54.000,00€ για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 

35.6054.01 με το ποσό των 13.342,40€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, του 

προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.» 

Τα συμμετέχοντα μέλη στη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020) 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. 
Πρωτ. 20930/31-03-2020) 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 163/2020 (αριθ. πρωτ. 33282/29.5.2020) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών  

7.   Την αρ.πρωτ.ΠΕΑ.1451/10-5-2021 εισήγηση του Δημάρχου Ραφήνας- 
Πικερμίου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής 

Προστασίας και Αγροτικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης 

και Πρασίνου- Περιβάλλοντος του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου,  για την κάλυψη  

επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών,  με τις κάτωθι  ειδικότητες: 

 

Α/Α Κατηγορία 
 

Ειδικότητα Αριθμός 

      1 ΔΕ Οδηγών Πυροσβεστικού 
Οχήματος 

6 

   2 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας 6 

 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των ως άνω υπαλλήλων,  οι οποίοι θα προσληφθούν με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα βαρύνουν τον ΚΑ 
35.6041.01 με το ποσό των 54.000,00€ για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 
35.6054.01 με το ποσό των 13.342,40€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, του 
προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.137/2021 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

4.ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

5. ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

6. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

7. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

 
 

 

 
 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

           ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  
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