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Αριθμός 251    

16
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 15
ης

 Μαΐοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 15
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 16/11-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 10] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 252/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 259/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο επνρηθήο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν & Ππξνπξνζηαζία ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Παηξέσλ (έσο 3 κήλεο)», (ζρεηηθό 

ην αξηζ. 5524/13-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5462/12-5-2020 εηζήγεζε ηνπ 

θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – 

(δηα ηνπ  θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ ζαξάληα (40) 

αηόκσλ ήηνη: Γύν (2) άηνκα ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ (Βπηηνθόξα - κηθξά Ππξνζβεζηηθά 4Υ4), 

έλα (1) άηνκν ΓΔ Υεηξηζηώλ Μερ/ησλ Έξγσλ [Πξνσζεηήο Γαηώλ(Μπνπιληόδα)], δύν (2) άηνκα 

ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ (Γ΄ θαηεγνξίαο), δύν (2) άηνκα ΓΔ Υεηξηζηώλ Μερ/ησλ Έξγσλ 

(Γεσξγηθνύ Διθπζηήξα-Σξαθηέξ), δέθα (10) άηνκα ΓΔ Γελδξνθεπνπξώλ & είθνζη ηξία (23) 

άηνκα ΤΔ Δξγαηώλ Ππξαζθάιεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο επνρηθήο αλάγθεο 

ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν & Ππξνπξνζηαζία ηνπ δηεπξπκέλνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Έρνληαο ππόςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2 010 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ). – 2. 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206§1 ηνπ Ν. 3584/07 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41§2 ηνπ Ν. 4325/15(ΦΔΚ 

47/Α΄/11-5-2015) κε ηηο νπνίεο «επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο 
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κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 

επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα 

δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Καη΄ 

εμαίξεζε, ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ 

ππξαζθάιεηα γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ». – 3. Σηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 4635/19, πεξί εμαίξεζεο από έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006. – 4. 

Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πεξί εμαίξεζεο από ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020, ζηνπο ΟΣΑ α΄& β΄ βαζκνύ ηνπ 

επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππξαζθάιεηα από ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ – 5. Σν 

άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ησλ Γήκσλ. – 6. Σηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001,  όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηα Π.Γ/ηα 347/03 

(315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) θαη 146/07 (185 Α), θαζώο θαη κε ηνπο Ν. 4115/13 (24 

Α) θαη 4148/13 (99 Α). – 7. Σελ αξηζ. 5444/12-5-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. – 8. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12). - 

Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ (έσο 3 κήλεο) όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ δεδνκέλνπ όηη: - Όπσο γλσξίδεηε ε 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα πξόζιεςε θηλδύλσλ από ππξθαγηέο θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηα 

ππξαζθάιεηαο-ππξόζβεζεο, έρεη κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηαθνξά 

αληίζηνηρσλ πόξσλ θαη πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ. - Ο δηεπξπκέλνο πιένλ Γήκνο Παηξέσλ εθηόο 

ησλ ηαθηηθώλ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ, ηηο νπνίεο επηιακβάλεηαη θαη πεξαηώλεη 

θαζεκεξηλά, θαιείηαη θαη αλαιακβάλεη θαη επηπιένλ ππνρξεώζεηο έθηαθηνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν, νη νπνίεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπο ρξεηάδνληαη επί πιένλ πξνζσπηθό, ην 

νπνίν ε ππεξεζία καο δελ δηαζέηεη. Σν ππάξρνλ πξνζσπηθό  δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ απηώλ, θαζώο ζα απαηηεζεί λα γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό έιεγρνο θαη εληαηηθή 

επηηήξεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ απηνύ, απνβιέπνληαο 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο θαη επέθηαζεο ηπρόλ ππξθαγηάο, ζπκβάιινληαο 

έηζη απνηειεζκαηηθά ζηελ ππξνπξνζηαζία. - Ο Γήκνο Παηξέσλ αληηκεησπίδεη ηελ εμαηξεηηθά 

επείγνπζα αλάγθε ηεο Ππξνπξνζηαζίαο όισλ ησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, κε ιήςε 

θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκόδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, 

κε θάζε πξόζθνξν κέζν πνπ δηαζέηεη (Βπηηνθόξα νρήκαηα - κηθξά Ππξνζβεζηηθά 4Υ4), γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ θαζώο θαη ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ πλεπκόλσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο όπσο 

ην άιζνο ηνπ Γεξνθνκείνπ, ην έινο ηεο Αγπηάο, ηνλ ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζηε 

Ξεξόιαθα θαζώο θαη ηνπο νξεηλνύο όγθνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκό & αλαγγειία ηεο θσηηάο θαη αθεηέξνπ ηε γξήγνξε πξνζβνιή ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ζπληήξεζε πιαηεηώλ, δεληξνζηνηρηώλ, θνπή 

μεξώλ δέλδξσλ-θιαδηώλ από εμεηδηθεπκέλν  πξνζσπηθό (Γελδξνθεπνπξνί) θαη ινηπέο 

θπηνηερληθέο εξγαζίεο (Πξνσζεηήο Γαηώλ, Σξαθηέξ, θιπ), γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηώλ θαηά ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν. - Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ έλα άιζνο, ην Γαζύιιην, εληόο ηνπ 

πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο Πόιεο, ην νπνίν είλαη κνλαδηθόο πλεύκνλαο πξαζίλνπ γηα ηελ πόιε ηεο 

Πάηξαο. Δίλαη θαηά βάζε, πεπθόθπην θαη άξα εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα εθδήισζε ππξθαγηάο θαη 

απαηηείηαη  ζπλερήο θαζεκεξηλή θύιαμε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ απνηξνπή θαη θαηάζβεζε απηήο. - 

Ζ πξόζιεςε ησλ ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ επνρνύκελν έιεγρν ησλ 

πεξηνρώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ ππξθαγηάο, όπσο αλαιύζεθε 

αλσηέξσ. - Δπίζεο απαηηείηαη πξνζηαζία γύξσ από ππνδνκέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο 

(αξραηνινγηθνί ρώξνη, πάξθα, θιπ) θαζώο θαη εγθαηαζηάζεσλ, όπσο Ννζνθνκεία, 

θαηαζθελώζεηο, θιπ, θπξίσο πιεζίνλ ή εληόο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ, κε απνκάθξπλζε 

κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο βιάζηεζεο. - Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ νη απμεκέλεο αλσηέξσ 

θαηεπείγνπζεο επνρηθέο θαη πξόζθαηξεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθά ζε ζαξάληα 

(40) αηόκσλ γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν: -  
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Α/Α Δηδηθόηεηα Σππηθά Πξνζόληα Αξηζκόο 
Υξνληθή 

Γηάξθεηα 

1. 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ  

(ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ - ΜΗΚΡΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ 4 Υ 4) 

  

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

2. 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ 

ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

[ΠΡΟΧΘΖΣΖ 

ΓΑΗΧΝ(ΜΠΟΤΛΝΣΟΕΑ)

] 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

1 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

3. 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

(Γ΄ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ) 

 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

4. 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ 

ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  

(ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ 

ΔΛΚΤΣΖΡΑ-

ΣΡΑΚΣΔΡ) 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

5. 
ΓΔ 

ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

10 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

6. 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

 

23 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έσο ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ  

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

-Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηηο αλσηέξσ πξνζιήςεηο ζύκθσλα κε ηελ βεβαηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ππνινγίδεηαη: - Α. ηνπο Κ.Α. 10-6041.00002 «Απνδνρέο 

έθηαθησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ 2020 Απηνηεινύο γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΑΣΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» πνζνύ 10.152,00 € θαη ΚΑ 10-6054.00002 «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ 2020 Απηνηεινύο γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΑΣΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» πνζνύ 2.897,72 € ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020 θαη ζα θαιπθζεί από ΚΑΠ ΓΖΜΧΝ γηα «θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» 

ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ(εθάζηνπο έηνπο) γηα θαηαλνκή ΚΑΠ. - Β. 

ηνπο Κ.Α. 35- 6041.00000 «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ΗΓΟΥ 2020-Γ/ζεο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ» πνζνύ 114.858,00 € & ΚΑ 35-6054.00000 «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ 2020 Γ/ζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ» πνζνύ 

29.277,47 € ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ 

θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη νη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ησάλλεο Σζηκπνύθεο, Θεόδσξνο 

Ξπιηάο θαη Πέηξνο Φσκάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ ππέξ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206§1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41§2 ηνπ Ν.4325/15 (ΦΔΚ 

47/Α΄/11-5-2015) κε ηηο νπνίεο «επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε 
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εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Καη’ εμαίξεζε, ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο αλσηέξσ 

θαηεγνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.4635/2019, πεξί εμαίξεζεο από έγθξηζεο ηεο ΠΤ 

33/2006 

4. Σελ αξηζ. 11072/18-2-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πεξί εμαίξεζεο από 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020, ζηνπο ΟΣΑ α΄& β΄ 

βαζκνύ ηνπ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππξαζθάιεηα από ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο ΠΤ 

5. Σν άξζξν 3 ηοσ Ν. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ησλ Γήκσλ 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηα Π.Γ/ηα 

347/03 (315 Α), 44/2005 (63 Α), 116/06 (115 Α) θαη 146/07 (185 Α), θαζώο θαη κε ηνπο Ν. 

4115/13 (24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

7. Σελ αξηζ. 5444/12-5-2020 βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ 

8. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/31-12-12) 

 

η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηην πρόζληυη προζφπικού ιδιφηικού δικαίοσ, 

οριζμένοσ τρόνοσ (έφς 3 μήνες) θαη ζπγθεθξηκέλα 40 αηόκσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο επνρηθήο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν θαη 

ππξνπξνζηαζία ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, 

κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν: 

 

Α/Α Διδικόηηηα Σσπικά Προζόνηα Αριθμός 
Υρονική 

Γιάρκεια 

1. 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ  

(ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ - ΜΗΚΡΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ 4 Υ 4) 

  

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

2. 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ 

ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

[ΠΡΟΧΘΖΣΖ 

ΓΑΗΧΝ(ΜΠΟΤΛΝΣΟΕΑ)

] 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

1 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) 

3. 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

(Γ΄ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ) 

 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

4. 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ 

ΜΖΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  

(ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ 

ΔΛΚΤΣΖΡΑ-

ΣΡΑΚΣΔΡ) 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

2 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

5. 
ΓΔ 

ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

10 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ 

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

6. 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 

ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

Σα πξνβιεπόκελα από ην Π.Γ 50/01, 

Π.Γ. 347/03 Π. Γ 315/03,  Π. Γ 44/ 05, 

Π. Γ 116/06 , Π.Γ 146/07,  Ν. 4115/13 

(24 Α) θαη 4148/13 (99 Α) 

 

23 

Από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο έφς ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ 3κελνπ  

(Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ) 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε για ηις ανφηέρφ προζλήυεις ζύκθσλα κε ηηο βεβαηώζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ππνινγίδεηαη:  

 

Α]  ηνπο Κ.Α. 10-6041.00002 «Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ ΗΓΟΥ 2020 Απηνηεινύο 

γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» πνζνύ 10.152,00 € θαη 

ΚΑ 10-6054.00002 «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ 2020 Απηνηεινύο 

γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» πνζνύ 2.897,72 € ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη ζα θαιπθζεί από ΚΑΠ ΓΖΜΧΝ γηα 

«θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ(εθάζηνπο έηνπο) γηα θαηαλνκή ΚΑΠ. 

 

Β] ηνπο Κ.Α. 35-6041.00000 «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ΗΓΟΥ 2020-Γ/ζεο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ» πνζνύ 114.858,00 € & ΚΑ 35-6054.00000 «Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ 2020 Γ/ζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ» 

πνζνύ 29.277,47 € ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.  

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα πξόζιεςε θηλδύλσλ από ππξθαγηέο θαζώο θαη ε 

αξκνδηόηεηα ππξαζθάιεηαο-ππξόζβεζεο, έρεη κεηαθεξζεί ζηνπο Γήκνπο ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη 

από κεηαθνξά αληίζηνηρσλ πόξσλ θαη πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ. 

Ο δηεπξπκέλνο πιένλ Γήκνο Παηξέσλ εθηόο ησλ ηαθηηθώλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ππνρξεώζεσλ, ηηο νπνίεο επηιακβάλεηαη θαη πεξαηώλεη θαζεκεξηλά, θαιείηαη θαη αλαιακβάλεη θαη 

επηπιένλ ππνρξεώζεηο έθηαθηνπ ραξαθηήξα θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν, νη νπνίεο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπο ρξεηάδνληαη επί πιένλ πξνζσπηθό, ην νπνίν ε ππεξεζία δελ δηαζέηεη. Σν 

ππάξρνλ πξνζσπηθό δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ, θαζώο ζα απαηηεζεί λα 

γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό έιεγρνο θαη εληαηηθή επηηήξεζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ απηνύ, απνβιέπνληαο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ 

εθδήισζεο θαη επέθηαζεο ηπρόλ ππξθαγηάο, ζπκβάιινληαο έηζη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

ππξνπξνζηαζία. 

 Ο Γήκνο Παηξέσλ αληηκεησπίδεη ηελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε ηεο Ππξνπξνζηαζίαο 

όισλ ησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, κε ιήςε θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ θαζώο θαη ηελ 

παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκόδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξόζθνξν κέζν πνπ δηαζέηεη 

(Βπηηνθόξα νρήκαηα - κηθξά Ππξνζβεζηηθά 4Υ4), γηα ηελ αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ θαζώο θαη 

ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ πλεπκόλσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο όπσο ην άιζνο ηνπ Γεξνθνκείνπ, ην έινο 

ηεο Αγπηάο, ηνλ ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζηε Ξεξόιαθα θαζώο θαη ηνπο νξεηλνύο 

όγθνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό & αλαγγειία ηεο θσηηάο 

θαη αθεηέξνπ ηε γξήγνξε πξνζβνιή ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Δπίζεο, 

απαηηείηαη ε ζπληήξεζε πιαηεηώλ, δεληξνζηνηρηώλ, θνπή μεξώλ δέλδξσλ-θιαδηώλ από 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό (Γελδξνθεπνπξνί) θαη ινηπέο θπηνηερληθέο εξγαζίεο (Πξνσζεηήο 

Γαηώλ, Σξαθηέξ, θιπ), γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηώλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 

Ο Γήκνο Παηξέσλ έρεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ έλα άιζνο, ην Γαζύιιην, εληόο ηνπ 

πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο Πόιεο, ην νπνίν είλαη κνλαδηθόο πλεύκνλαο πξαζίλνπ γηα ηελ πόιε ηεο 

Πάηξαο. Δίλαη θαηά βάζε, πεπθόθπην θαη άξα εμαηξεηηθά επηθίλδπλν γηα εθδήισζε ππξθαγηάο θαη 

απαηηείηαη ζπλερήο θαζεκεξηλή θύιαμε θαη εηνηκόηεηα γηα ηελ απνηξνπή θαη θαηάζβεζε απηήο. 

Ζ πξόζιεςε ησλ ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ επνρνύκελν 

έιεγρν ησλ πεξηνρώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ ππξθαγηάο, όπσο 

αλαιύζεθε αλσηέξσ. 

Δπίζεο, απαηηείηαη πξνζηαζία γύξσ από ππνδνκέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο αμίαο 

(αξραηνινγηθνί ρώξνη, πάξθα, θιπ) θαζώο θαη εγθαηαζηάζεσλ, όπσο Ννζνθνκεία, 

θαηαζθελώζεηο, θιπ, θπξίσο πιεζίνλ ή εληόο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ, κε απνκάθξπλζε 
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κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο βιάζηεζεο. 

 

Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί ζηην Αποκενηρφμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, 

Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ, μαζί με όλα ηα ζηοιτεία ηοσ θακέλοσ, προκειμένοσ να 

δρομολογηθούν οι διαδικαζίες για ηην έγκριζη ηφν αιηούμενφν προζλήυεφν. 

 

 

 
       Ο Πρόεδρος                                    Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 
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