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Από το αριθ.3/5-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 22

Περίληψη
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1
ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν)

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2726/1-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15. Μούρκας Χρήστος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
16. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Μυλωνάς Γεώργιος
4. Γιαννώτα Θεοδώρα
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γουναρίδης Στυλιανός
19. Παρτσαλίδου Δέσποινα
6. Δημούδη Χρυσούλα
20. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Ηλιάδης Θωμάς
21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ιγιαννίδης Στέφανος
22. Σδρέβανος Μαρίνος
9. Καμαρίδης Ιπποκράτης
23. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Καρά Αχμέτ
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
11. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
25. Τσέπελης Εμμανουήλ
12. Κολλάρος Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
14. Λομβαρδέας Μιχαήλ
28. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκιρτζίκη Αλεξία
8. Μποζ Ραμαδάν
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
3. Κιρατζή Ερκάν
10. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Λύρατζης Πασχάλης
11. Τσιακίρογλου Σωτήριος
5. Μιχαλοπούλου Αλίκη
12. Χασάν Ογλού Ορχάν
6. Μπαντάκ Σιαμπάν
13. Χασάν Ογλού Φερτούν
7. Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδώρα Γιαννώτα αποχώρησε από τη συνεδρίαση
οριστικά κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος και η Ειρήνη Πυρνάρη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.2520/30-1-2019 εισήγηση του
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007, σύμφωνα με την οποία «οι
Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει». 2. Τις διατάξεις της παρ. 14 του
άρθρου 12 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με την οποία για την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205
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του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α' βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την
καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία
κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Η υπ΄αριθμ.πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019
(ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.» 4. Το
υπ΄αριθμ. 748/23-01-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα ΔιοικητικόΟικονομικό Ν.Ξάνθης 5. Το υπ΄αριθμ. 1716/22-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
απευθυνόμενο προς όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου Ξάνθης, προκείμενου να εκφράσουν τις ανάγκες τους σε
προσωπικό. 6. Το υπ΄ αριθμ. 1989/24-01-2019 έγγραφο της Δνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού,
Παιδείας και Πολιτισμού 7. Το από 25/01/2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Πρασίνου της Δνσης
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 8. Το υπ΄αριθμ. 218/22-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης
Δόμησης 9. Το από 30-01-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 11. Τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/12-06-2013 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
3217/14-09-2017 τ.Β΄) 12. Τις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων εργασιών.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι: «…
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ
τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των
υποδειγμάτων αυτού.....»
Το ανωτέρω Παράρτημα 1 ορίζει ότι: «Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και τα ΝΠΔΔ αυτών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους:
• Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και
άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν)
*υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων
α)
Απόφαση οικείου συμβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήμο, Περιφέρεια, νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, σύνδεσμο κ.λ.π.), με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η
πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή
αναφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι.
β)
Εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού, αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο
θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).
γ)
Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η-12-2018.
δ)
Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
από τον προϋπολογισμό τους συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος
κρίνεται επιβεβλημένη.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπηρεσιακά σημειώματα, στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αιτήματα
των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για πλήρωση θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη
διάρκεια:
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α/α

Ειδικότητα

Αριθμός
θέσεων

Υπηρεσία
απασχόλησης

1

ΥΕ Κλητήρων

1

Διεύθυνση Δόμησης

2

Δ.Ε. Διοικητικού

1

Διεύθυνση Δόμησης

3

Δ.Ε. Χειριστή Σαρώθρου

1

Τμήμα Πρασίνου

Αιτιολογία
Η Υπηρεσία Δόμησης καθημερινά διεκπεραιώνει
δεκάδες αιτήματα πολιτών αλλά και αρχών και θα
πρέπει να ενημερώνει για αυτά εγγράφως και
άμεσα τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης
μεγάλος όγκος αλληλογραφίας της διακινείται
διαμέσου του κεντρικού Δημαρχείου, κάτι που
σημαίνει ότι θα πρέπει καθημερινά να υπάρχει
διαβίβαση εγγράφων, στα οποία υπάρχουν
προθεσμίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σήμερα
δεν εργάζεται κανένας κλητήρας στην Διεύθυνση
Δόμησης και όλα τα παραπάνω διεκπεραιώνονται
με μεγάλη δυσκολία και καθυστερήσεις. Για τους
λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη η πρόσληψη
ατόμου για την συγκεκριμένη θέση.
Η Υπηρεσία Δόμησης χορηγεί καθημερινά δεκάδες
αντίγραφα από το αρχείο της στους
ενδιαφερόμενους πολίτες. Παρατηρούνται όμως
καθυστερήσεις και ειδικότερα αυτή την περίοδο
όπου τα αιτήματα έχουν αυξηθεί λόγω της ισχύος
του Νόμου δήλωσης των αυθαιρέτων κατασκευών.
Με την πρόσληψη ατόμου για την συγκεκριμένη
θέση θα μπορεί πλέον αυτός ο χρόνος να μειωθεί
στο ελάχιστο καθώς υπάρχει και ο εξοπλισμός για
να ψηφιοποιηθούν και να αρχειοθετηθούν όλα τα
έγγραφα και σχέδια των ενδιαφερομένων πολιτών
και η αποστολή τους να γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι
εξοικονομείται πολύτιμος εργασιακός χρόνος αλλά
και η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι άμεση.
Δεν υπάρχει κανένας με άδεια χειριστή
μηχανήματος έργου στο Τμήμα Πρασίνου
Στο Τμήμα Πράσινου ο μοναδικός που έχει
δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα είναι και ο
μοναδικός υπάλληλος που μπορεί να οδηγήσει το
βυτίο του οποίου οι εργασίες είναι αυξημένες
επειδή εκτός του ότι απασχολείται με το πότισμα
φυτών – δένδρων, έχει αναλάβει και την
τροφοδοσία νερού στα χωριά Γέρακα – Πίλημα –
Μ. Εύμοιρο, των οποίων η ύδρευση είναι
προβληματική.
Υπερβολικά αυξημένες οι ανάγκες του Δήμου μας
από τον Μάρτιο μηνά για τη συντήρηση του
πρασίνου, γιατί ο Δήμος μας εκτείνεται από το
Πετροχώρι μέχρι Έρανο, από την Λεύκη στο
Δασικό Χωριό και από την Δρυμιά έως το Πίλημα.

4

Δ.Ε. Χειριστή Γεωργικού
Ελκυστήρα

1

Τμήμα Πρασίνου

5

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

3

Τμήμα Πρασίνου

6

ΥΕ Φυλάκων

5

Τμήμα Πρασίνου

Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στα πάρκα και
επιβάλλεται η φύλαξη τους

7

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

Τμήμα Πρασίνου

Απαραίτητο προσωπικό για την υποστήριξη των
εργασιών του Τμήματος Πρασίνου. από
καθαριότητα πάρκων μέχρι την ανάπλαση νέων
χωρών

4
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8

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

1

Τμήμα Αθλητισμού
& Νέας Γενιάς

Ανάγκη καθαριότητας των αθλητικών
εγκαταστάσεων
Ανάγκη φύλαξης των παρακάτω αθλητικών
εγκαταστάσεων :
•
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος
Αμοιρίδης»
•
Δημοτικό Κολυμβητήριο
•
Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής»
•
Δ.Α.Κ. (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο)
•
Κλειστό Γυμναστήριο Ευμοίρου
«Χριστίνα Χριστοδούλου»
•
Κλειστό Γυμναστήριο «Ανάξαρχος»

9

ΔΕ Φυλάκων (Αθλητικών
Εγκαταστάσεων)

6

Τμήμα Αθλητισμού
& Νέας Γενιάς

10

Δ.Ε. Χειριστή Σαρώθρου

1

Τμήμα
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω έλλειψης
μόνιμου προσωπικού

11

Δ.Ε. Οδηγών – Χειριστή
Γερανοφόρου

1

Τμήμα
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω έλλειψης
μόνιμου προσωπικού
Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω
συνταξιοδότησης δύο (2) ΥΕ Εργατών Οικοδόμων
και πλήρους ελλείψεως ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων,
με συνέπεια την ανεπάρκεια της υπηρεσίας στις
αυξημένες ανάγκες συντηρήσεως οδικού δικτύου,
κτιρίων του Δήμου, θεομηνιών και όλων των
υποχρεώσεων της αρμοδιότητας του τμήματος.

12

Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των
Έργου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

1

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

13

Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των
Έργου (JCB)

1

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

14

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων

5

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

15

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

5

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

16

ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών

2

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

17

ΥΕ Εργατών Οικοδόμων

10

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

ΣΥΝΟΛΟ

49

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης ορίζεται ότι:
«Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Σήμερα στο Δήμο Ξάνθης υπηρετούν:
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α.

είκοσι δύο (22) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα
προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018, και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 77 του
Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/11-12-2018).
β.
τρεις (3) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 01/11/2018 έως
30/06/2019, σύμφωνα με τη διαδικασία πρόσληψης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Ξάνθης
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας, να προβεί στον
προγραμματισμό των αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2019, λαμβάνοντας υπόψη:
α.
τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους τριάντα (30).
β.
σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο η στελέχωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη
της προεκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών εκλογών, οπότε δεν θα έχουν λήξει οι συμβάσεις
(ημερ. λήξης: 30/06/2019) των τριών (3) υπαλλήλων που ήδη απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου.
γ. το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται ο χρόνος λήξης των συμβάσεων των είκοσι δύο (22) υπαλλήλων
που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα
προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018.
δ. την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ
280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Ξάνθης η απασχόληση τριών (3) ατόμων,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017.
ε.
την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ
280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Ξάνθης η πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018.
στ.
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4554/18-07-2018 (ΦΕΚ 130 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες
αντικαθίσταται το άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α΄237) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται
υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών
αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και
απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.»
Επίσης παρακαλούμε με την απόφασή σας να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Ξάνθης να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1
ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) ως εξής:
α/α

Ειδικότητα

Δ.Ε. Χειριστή Γεωργικού
Ελκυστήρα

Αριθμός
θέσεων

Υπηρεσία
απασχόλησης

1

Τμήμα Πρασίνου

Αιτιολογία
Στο Τμήμα Πράσινου ο μοναδικός που έχει
δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα είναι και ο
μοναδικός υπάλληλος που μπορεί να οδηγήσει το
βυτίο του οποίου οι εργασίες είναι αυξημένες
επειδή εκτός του ότι απασχολείται με το πότισμα
φυτών – δένδρων, έχει αναλάβει και την
τροφοδοσία νερού στα χωριά Γέρακα – Πίλημα –
Μ. Εύμοιρο, των οποίων η ύδρευση είναι
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προβληματική.
ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

3

Δ.Ε. Χειριστή Σαρώθρου

1

Δ.Ε. Οδηγών – Χειριστή
Γερανοφόρου

1

Τμήμα Πρασίνου
Τμήμα
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
Τμήμα
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των
Έργου (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

1

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

Δ.Ε. Χειριστών Μηχ/των
Έργου (JCB)

1

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

Σύνολο

Απαραίτητο προσωπικό για την υποστήριξη των
εργασιών του Τμήματος Πρασίνου. από
καθαριότητα πάρκων μέχρι την ανάπλαση νέων
χωρών
Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω έλλειψης
μόνιμου προσωπικού
Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω έλλειψης
μόνιμου προσωπικού
Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω
συνταξιοδότησης δύο (2) ΥΕ Εργατών Οικοδόμων
και πλήρους ελλείψεως ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων,
με συνέπεια την ανεπάρκεια της υπηρεσίας στις
αυξημένες ανάγκες συντηρήσεως οδικού δικτύου,
κτιρίων του Δήμου, θεομηνιών και όλων των
υποχρεώσεων της αρμοδιότητας του τμήματος.
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Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ξάνθης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των
θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

