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Από το αριθ.2/27-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 5

Περίληψη
Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2130/23-1-2020 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 Ιωάννη Μπούτου, για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Παπά Σοφία
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
21. Παπαδόπουλος Βασίλειος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
22. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
24. Παπαχρόνης Ιωάννης
7. Ελευθεριάδης Απόστολος
25. Σαββίδης Ματθαίος
8. Ζερενίδης Ιωάννης
26. Σταυρακάρας Παναγιώτης
9. Ηλιάδης Θωμάς
27. Σπανίδης Μιχαήλ
10. Ιγιαννίδης Στέφανος
28. Τοπ Σινάν
11. Καλογερής Γεώργιος
29. Τσαρεκτσή Τζενάν
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
30. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
31. Τσακιρίδης Αφεντούλης
14. Καφφετζής Κωνσταντίνος
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
15. Λύρατζης Πασχάλης
33. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Μελισσόπουλος Σάββας
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
17. Μπαντάκ Σιαμπά
35. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
18. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Γουναρίδης Στυλιανός
5. Παυλίδου Ελισάβετ
3. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
6. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και ο πρόεδρος της κοινότητας
Σταυρουπόλεως Αναστάσιος Συμεωνίδης
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: ο
Ιπποκράτης Καμαρίδης, κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος και μετά την 1η ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: «7. Ο πρόεδρος
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα
που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής» και
εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, είναι το εξής:
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1) Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών
«Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά
το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια
επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την
πλειοψηφία των παρόντων μελών του» και έθεσε υπόψη την από 24-1-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».
Με τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο
μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Λόγω των υπηρεσιακών αναγκών για υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Οδηγών-Χειριστών
γερανοφόρου οχήματος και εργατών καθαριότητας στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπως αναλύονται στο ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό
σημείωμα, εισηγούμαι την πρόσληψη α) επτά (7) υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και β) δύο (2)
υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών και
συγκεκριμένα για δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες λειτουργίας του ανωτέρω
τμήματος κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών.
Σύμφωνα με το αρ.2 παρ. 2 της υπ΄αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/13 Απόφαση Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ( ΦΕΚ 519 Β/6-3-2013) με θέμα:
«Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή
του προεδρικού αυτού διατάγματος» ορίζεται ότι:
«Άρθρο 2
Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες
Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) του άρθρου 1 της παρούσας, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2, παρ. 3 του π.δ.
113/2012, κατατάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες, με την παραδοχή ότι νοούνται ως Μ.Ε με κινητήρες
εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά περιγράφονται ως ηλεκτροκίνητα: 1…. … 2. Στην
ειδικότητα 2: εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 2.1 Γερανοί
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μεταθετοί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην αποκλειστικώς
ηλεκτροκίνητων)». 2.2 Γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου. 2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με
ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 τόνων στη βάση του ή ελάχιστης
ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα (3 tnm)». 2.4 Τα τρυπανοφόρα οχήματα – μηχανήματα εμφυτεύσεως και
στηρίξεως στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. 2.5 Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών
εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών. 2.6 Αντλίες (πρέσσες) ετοίμου σκυροδέματος και άλλων
υλικών. 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος
και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων). 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου
ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου. 2.9. Βαρέα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς αντικειμένων και φορτίων
παντός τύπου (πλην γερανοφόρων)».
Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικού
γερανού αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg,
και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι δύο (2) οδηγοί που θα
απασχοληθούν στα απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων,
θα εκπαιδευτούν από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.3850/2010 και εφόσον αυτή
ολοκληρωθεί θα γίνει η σχετική ανάθεση οδήγησης του αντίστοιχου απορριμματοφόρου
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.).
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
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Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο: «Τακτικές
αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και του Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2019 και 2020».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, ο
οποίος στην τοποθέτησή του για τη συζήτησή του ως εκτός ημερησίας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η
παράταξή του θα καταψηφίσει διότι: «…. γιατί οφείλατε να το προγραμματίσετε ή να δείτε ποιο ήταν το
έκτακτο και δεν υπάρχει ημερομηνία 31 του μηνός».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Πασχάλη Λύρατζη, ο οποίος
στην τοποθέτησή του για τη συζήτησή του ως εκτός ημερησίας, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η παράταξή του
θα καταψηφίσει διότι: «Θεωρώ ότι ένας έμπειρος Δήμαρχος, όπως εσείς κ Δήμαρχε κι ένας έμπειρος
Αντιδήμαρχος, όπως εσείς κ Φανουράκη, δεν επιτρέπεται το θέμα να το φέρνουμε ως κατεπείγον, οφείλατε
να το προγραμματίσετε πολύ πιο μπροστά και με τα στοιχεία προκειμένου να το ψηφίσουμε. Η Νέα Ξάνθη,
δεν θα το ψηφίσει ως κατεπείγον».
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος
Καφφετζής, Παναγιώτης Τρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Κυριάκος
Παπαδόπουλος και Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, όσο αφορά τη συζήτηση του θέματος, ως εκτός
ημερήσιας διάταξης, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, Σινάν Τοπ, Σάββα
Μελισσόπουλο, Θεοφάνη Παπαδάκη, Γεώργιο Καλογερή, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ, Τζενάν Τσαρεκτσή,
Ειρήνη Χαριτωνίδου και Παναγιώτη Σταυρακάρα, οι οποίοι μεταξύ άλλων, δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό,
στο μέρος που αφορά τη συζήτηση του θέματος, ως εκτός ημερήσιας διάταξης.
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στη δικηγόρο του Δήμου Ξάνθης κ Χατζηλιάδου, η οποία
ανέφερε: «Οι δίμηνες συμβάσεις και βάσει του νόμου, γίνονται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν υπερβαίνει του 2
μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα, 12 μηνών. Θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι οι ανάγκες λειτουργίας του
τμήματος Καθαριότητας, κατά τη διάρκεια των ΘΛΕ, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις της προηγούμενης
διάταξης, πλην όμως κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να συμπληρωθεί με κάποια επιπλέον, ενδεχομένως,
φετινή κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί, που απ’ ό,τι μ’ ενημέρωσε και η υπηρεσία, ότι αναμένεται
προσέλευση πολύ περισσότερου κόσμου φέτος, ο οποίος εκτιμάται, βάσει των στατικών που γίνονται κάθε
χρόνο, ότι ο κόσμος που έρχεται κάθε χρόνο, είναι μεγαλύτερος και φιλοξενείται για περισσότερη διάρκεια.
Άρα, αυτό αποτελεί μία έκτακτη ανάγκη, που μια πρόσθεση στην εισήγηση, θα μπορούσε να καλύπτει
αυτήν την αιτιολογία που απαιτεί ο νόμος».
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους Βασίλειο Παπαδόπουλο,
Δημοσθένη Γεωργιάδη, Αφεντούλη Τσακιρίδη, Ιωάννη Παπαχρόνη, Κωνσταντίνο Καφφετζή, Σοφία Παπά,
Πασχάλης Λύρατζης, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, κατά την 2η ψηφοφορία για τη λήψη
απόφασης του θέματος, ήταν εκτός αιθούσης.
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
Την πρόσληψη α) επτά (7) υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και β) δύο (2) υπαλλήλων
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών και συγκεκριμένα για
δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες λειτουργίας του ανωτέρω τμήματος κατά τη
διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, δεδομένου ότι φέτος αναμένεται πολύ μεγαλύτερη
προσέλευση επισκεπτών, μετά από αξιολόγηση των στατιστικών των προηγούμενων ετών, η οποία σίγουρα
θα είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια χρονικής παραμονής, αλλά και σε αριθμό επισκεπτών, γεγονότα που θα
επιβάλλουν τον Δήμο Ξάνθης, ακόμα μεγαλύτερη ετοιμότητα σε αριθμό εργατών.
Σύμφωνα με το αρ.2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/13 Απόφαση Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 519 Β/6-3-2013) με θέμα:
«Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού
σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή
του προεδρικού αυτού διατάγματος» ορίζεται ότι:
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«Άρθρο 2
Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες
Τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) του άρθρου 1 της παρούσας, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2, παρ. 3 του π.δ.
113/2012, κατατάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες, με την παραδοχή ότι νοούνται ως Μ.Ε με κινητήρες
εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά περιγράφονται ως ηλεκτροκίνητα: 1…. … 2. Στην
ειδικότητα 2: εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.: 2.1 Γερανοί
μεταθετοί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην αποκλειστικώς
ηλεκτροκίνητων)». 2.2 Γερανοφόρα μηχανήματα παντός τύπου. 2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με
ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 τόνων στη βάση του ή ελάχιστης
ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα (3 tnm)». 2.4 Τα τρυπανοφόρα οχήματα – μηχανήματα εμφυτεύσεως και
στηρίξεως στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ. 2.5 Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών
εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών. 2.6 Αντλίες (πρέσσες) ετοίμου σκυροδέματος και άλλων
υλικών. 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος
και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων). 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου
ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου. 2.9. Βαρέα οχήματα ανύψωσης και μεταφοράς αντικειμένων και φορτίων
παντός τύπου (πλην γερανοφόρων)».
Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικού
γερανού αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg,
και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι δύο (2) οδηγοί που θα
απασχοληθούν στα απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων,
θα εκπαιδευτούν από την υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.3850/2010 και εφόσον αυτή
ολοκληρωθεί θα γίνει η σχετική ανάθεση οδήγησης του αντίστοιχου απορριμματοφόρου
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.).
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας.
δ) Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)
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ε) Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές
έκτακτου προσωπικού» και του Κ.Α. 02.20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
υπέρ ΙΚΑ» του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2019 και 2020.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-1-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

