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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 31/2021 της Ε.Ε.

Στις 01 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 9η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
29/03/2021

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας
και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2021»και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα  το τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών, εισηγείται τη λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-
Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2021» και λέει τα εξής:
Ο ΑΣΔΑ σχεδιάζει και οργανώνει επί σειρά ετών σε συνεργασία με τους Δήμους - μέλη του, την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και την Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών, την πυρασφάλεια του ορεινού όγκου του Ποικίλου
Όρους-Όρους Αιγάλεω, κατά  τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως και την 30η
Οκτωβρίου, διάρκειας έξι (6) μηνών. Πιο συγκεκριμένα οργανώνει: 
- καθαρισμό των εισόδων του Ποικίλου Όρους από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα
- περιπολίες οχημάτων σε τρεις τομείς του Ποικίλου Όρους
- ανάγκες συντήρησης (μάζεμα ξερών χόρτων,  ποτίσματα και λοιπές εργασίες) των έργων πρασίνου που
σχετίζονται με την πυρασφάλεια
- εργασίες αποκατάστασης του δασικού οδικού δικτύου (απομάκρυνση μπαζών, αποκατάσταση ζημιών από
νεροφαγώματα κ.λ.π.) με το Μηχάνημα Έργου του ΑΣΔΑ
- λειτουργία του κέντρου επιχειρήσεων του ΑΣΔΑ μέσα από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος
τηλεανίχνευσης πυρκαγιών 
Κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη να λάβουμε σήμερα τη σχετική απόφαση προκειμένου να
προωθηθεί έγκαιρα από την υπηρεσία μας η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση των επειγουσών και εποχικών
αναγκών της πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω και εισηγούμαι τις κάτωθι ειδικότητες:
- Οκτώ (8) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ'
- Δύο (2) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου 
- Δεκαοκτώ (18) Οδηγοί με άδεια Β΄Κατηγορίας
- Δύο (2) Χειριστές Μηχανήματος Έργου τύπου εσκαφέα - σκαπτικού (JCB)
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- Είκοσι δύο (22) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
- Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας  ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  
 
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α 35.6041, 35.6054.0001
του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2021.
Οι οδηγοί, ο χειριστής και οι εργάτες θα απασχοληθούν σε μία βάρδια ανά ημέρα και οι υπάλληλοι του Κέντρου
(ειδικοί δασικής προστασίας ή αντίστοιχης εμπειρίας) σε δύο βάρδιες.
 
Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω κατά την αντιπυρική
περίοδο 
2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 9 του  ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/30.11.2015 τ. Α΄),όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015, (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.΄Α΄) "Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις", όπως ισχύει
5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ 4440/14.12.2017 τ. Β΄) σύμφωνα με τον οποίο, δύναται να απασχολείται εποχικό
προσωπικό έως εξήντα (60) άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων
6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/Α), σύμφωνα με τις οποίες "Κατ΄εξαίρεση [...] η
πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
γίνεται με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας  δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών"
7. Το με αριθμ. πρωτ. 20486/5380/18.05.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με
το οποίο "...Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν  τη σύναψη πάσης φύσεως
συμβάσεων δεν ελέγχονται πλέον για τη νομιμότητά τους από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 116 του ν. 4555/2018, που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2020"
8. Την με αριθμ. πρωτ. 14626/26.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.που αφορά
στον "Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών", σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την κάλυψη των αναγκών
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ορεινών όγκων εξαιρείται της ΠΥΣ και δεν εμπίπτει στις διαδικασίες του Ν.
2190/1994, όπως ισχύει
9. Την υπ' αριθ.1289/29.03.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
την υπ' αριθ.1256/24.03.2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

10. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ: 7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
11. Την υπ' αριθ. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021"
(ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020) 
12.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
τέσσερις (4) μήνες για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-
Όρους Αιγάλεω για το έτος 2021 ως εξής: 
- Οκτώ (8) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ'
- Δύο (2) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου 
- Δεκαοκτώ (18) Οδηγοί  με άδεια Β΄Κατηγορίας
- Δύο (2) Χειριστές Μηχανήματος Έργου τύπου εσκαφέα - σκαπτικού (JCB)
- Είκοσι δύο (22) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
- Επτά (7) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας  ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  
 
Σύνολο: 59 άτομα
 
Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α 35.6041, 35.6054.0001
του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2021. 
Οι οδηγοί, ο χειριστής και οι εργάτες θα απασχοληθούν σε μία βάρδια ανά ημέρα και οι υπάλληλοι του Κέντρου
(ειδικοί δασικής προστασίας ή αντίστοιχης εμπειρίας) σε δύο.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 01/04/2021

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

  
DocID: 85824 - MasterDocID: 23881 - Α πόφ αση ΕΕ  -   

ΑΔΑ: ΨΥΨ6ΟΡΕΓ-ΨΞ5


		2021-04-12T14:15:23+0300
	Athens




