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Από το αριθ.9/24-3-2020 πρακτικό, τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 81

Περίληψη
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, για
το έτος 2020

Στην Ξάνθη, σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8559/20-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης τής
Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών
την αριθμ.πρωτ.8494/17-3-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν.3584/2007, «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. 217 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει».
Επίσης σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
ορίζεται ότι: «…
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ:
Για 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) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4623/2019 όπως ισχύει απαιτείται:
- για θέσεις των Δήμων απόφαση της οικονομικής επιτροπής…….. 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.
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.»
 Για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθρο 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει):
*υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων του ΑΣΕΠ
α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4623/2019 όπως ισχύει απαιτείται:
- για θέσεις των Δήμων απόφαση της οικονομικής επιτροπής ……
με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου.
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
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γ) Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται εμπεριστατωμένα ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων
καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να
εκτελεστεί τούτο από αυτούς,.
δ) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό των οικείων
φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
ε) Το Παράρτημα Γ2 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συμπληρωμένο.
Στην ως άνω εγκύκλιο και υπό Γ’ αναφέρεται ότι:
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017ΦΕΚ 107/Α/2017)
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού
χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη
βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά
τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες.
Το ανωτέρω Παράρτημα 3α ορίζει ότι:
Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2016) σε ΟΤΑ α’ βαθμού.
α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 τουν.4623/2019 όπως ισχύει απαιτείται:
- για θέσεις των Δήμων απόφαση της οικονομικής επιτροπής …..
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) 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
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος
κρίνεται επιβεβλημένη.
Εν συνεχεία, αφού διαπιστώσετε, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται πράγματι για
ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την πρόσληψη τέτοιου προσωπικού, προβαίνετε στη σύνταξη
εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και με σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν
διαπιστώσετε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν προωθείτε τα
σχετικά αιτήματα.
Σύμφωνα με τα υπηρεσιακά σημειώματα που στάλθηκαν στην υπηρεσία μας από τις υπηρεσίες του
Δήμου, στον συνημμένο πίνακα αναγράφονται τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για πλήρωση
θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη διάρκεια και το ενδεικτικό κόστος αυτών.
Επισημαίνεται ότι στο 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: α. έξι (6) υπάλληλοι με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου από 21/02/2020 έως 20/04/2020, σύμφωνα με την με αριθμό 188/5361/20-022020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: Ω67ΩΩΚ8-Η7Τ) β. ένας (1) υπάλληλος με δίμηνη σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 28/02/2020 έως 27/04/2020, σύμφωνα με την με αριθμό
272/6487/28-02-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: 6ΝΤΡΩΚ8-3ΟΚ)
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
μας, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών παρακαλώ να εισηγηθείτε
στην Οικονομική Επιτροπή, να προβεί στον προγραμματισμό των αναγκών του Δήμου μας για το έτος
2020, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, παρακαλούμε με την ίδια απόφαση να εισηγηθείτε και την
αντίστοιχη αναμόρφωση του.
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».
Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σταυρακάρας, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, «Επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το συλλογικό προγραμματισμό ενός Δήμου,
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επειδή είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί με «άμεσο» και «ζωντανό» τρόπο, αφού θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί συνδυαστικά σε σχέση με τα αιτήματα όλων των υπηρεσιών – όπως μας τα αποστείλατε -,
επειδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καταγραφή μας αφού πάντα μας εγκρίνονται λιγότερες
θέσεις από αυτές που αιτούμαστε, για το λόγο ζητούμε να αποσυρθεί σήμερα και να συζητηθεί με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν επιλεγεί αυτή μας η πρόταση, η μόνη επιλογή που μας δίνεται στην
ψηφοφορία είναι το λευκό»
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Παπαχρόνης, σύμφωνα με την από 24-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψήφισε Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)
Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2020, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Β)
Την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που δεν
επαρκούν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς
Γ)
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
τον 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.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 8ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κόστος
Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός
Θέσεων

Υπηρεσία
Απασχόλησης

Αιτιολογία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μηνιαίο
Κόστος ανα
Υπάλληλο

Συνολικό Κόστος

(κωδικοί προϋπολογισμού 02.10.6041, 02.10.6054 και
02.30.6041, 02.30.6054)

1

ΔΕ Οδηγών (με
δίπλωμα
οδήγησης Γ’
κατηγορίας)

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.510,20

12.081,60

2

ΔΕ Οδηγών (με
δίπλωμα
οδήγησης E’
κατηγορίας)

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.510,20

12.081,60

3

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.307,72

10.461,76

4

ΔΕ Υδραυλικών

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.510,20

12.081,60

5

ΔΕ Διοικητικών

2

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.285,61

20.569,76

6

ΔΕ Χειριστής
Μηχανημάτων Έργου

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.510,20

12.081,60

7

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

3

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

Για την ύδρευση και την άρδευση
της Δημοτικής Ενότητας

1.303,90

31.293,60

8

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

5

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

Για την καθαριότητα όλων των
οικισμών και του οδικού δικτύου
της Δημοτικής Ενότητας

1.410,31

56.412,40

9

ΔΕ Ξεναγών

2

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

Ως συνοδοί βουνού για τον
τουρισμό της Δημοτικής Ενότητας

1.285,62

20.569,92

10

ΔΕ Μουσικών

1

Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης

1.285,62

10.284,96

1.553,25

12.426,00

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (κωδικοί προϋπολογισμού 02.10.6041, 02.10.6054)

11

ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών ή ΤΕ
Μηχανικών
Τοπογράφων

1

Γραφείο Εσόδων

Θα απασχοληθεί με τη διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου όπως: Υποδείξεις ορθής
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας,
σύνταξη
τοπογραφικών
διαγραμμάτων,
έλεγχος
κτηματολογικών φύλλων, ορθή
καταγραφή
μισθωμένων
–
εκμισθωμένων ακινήτων, έλεγχος
πράξεων απαλλοτριώσεων κ.α.,
καθώς και με θέματα διόρθωσης
τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
ως προς την ορθή είσπραξη
Δημοτικών Τελών

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1

12

ΠΕ Νομικών

1

Ταμείο Δήμου Ξάνθης

Θα απασχοληθεί με την επιβολή
κατά ΚΕΔΕ αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης όπως κατασχέσεις,
προσφυγές, ανακοπές, εγγραφή
υποθηκών, πλειστηριασμούς κ.α.,
καθώς και με θέματα απώλειας
ρυθμίσεων καταβολής χρεών

1.507,54

12.060,32

Διεύθυνση Δόμησης

Η Υπηρεσία Δόμησης καθημερινά
διεκπεραιώνει δεκάδες αιτήματα
πολιτών αλλά και αρχών και θα
πρέπει να ενημερώνει γι 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.

1.163,06

9.304,48

Διεύθυνση Δόμησης

Η Υπηρεσία Δόμησης χορηγεί
καθημερινά δεκάδες αντίγραφα
από
το
αρχείο
της
στους
ενδιαφερόμενους πολίτες. Με την
πρόσληψη ατόμου με γνώσεις
πληροφορικής
για
την
συγκεκριμένη
θέση
θα
ψηφιοποιηθούν
και
θα
αρχειοθετηθούν όλα τα έγγραφα
και σχέδια των ενδιαφερομένων
πολιτών και η αποστολή τους θα
γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι θα
εξοικονομηθεί
πολύτιμος
εργασιακός χρόνος, αλλά και η
εξυπηρέτηση των πολιτών θα
είναι άμεση.

1.285,61

10.284,88

Διεύθυνση Δόμησης

Με την πρόσληψη ατόμου με
γνώσεις πληροφορικής για την
συγκεκριμένη
θέση
θα
ψηφιοποιηθεί το αρχείο του
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών

1.285,61

10.284,88

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (κωδικοί προϋπολογισμού 02.40.6041, 02.40.6054)

13

14

15

ΥΕ Κλητήρων

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ Διοικητικού

1

1

1

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1

16

ΔΕ Διοικητικού

1

Διεύθυνση Δόμησης

Με την πρόσληψη ατόμου
γνώσεις πληροφορικής για
συγκεκριμένη
θέση
ψηφιοποιηθεί το αρχείο
Τμήματος
Πολεοδομικών
Χωροταξικών Εφαρμογών.

17

ΠΕ Αρχιτέκτονα
Μηχανικού

1

Διεύθυνση Δόμησης

18

ΠΕ/ΤΕ Τοπογράφου
Μηχανικού

1

19

ΠΕ Μηχανικού
Χωροταξίας,
Πολεοδομίας &
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

1

με
την
θα
του
&

1.285,61

10.284,88

Θα απασχοληθεί στο Τμήμα
Έκδοσης Αδειών στη διαδικασία
έκδοσης οικοδομικών αδειών

1.553,25

12.426,00

Διεύθυνση Δόμησης

Θα απασχοληθεί στο Τμήμα
Ελέγχου
Κατασκευών
στη
σύνταξη
εκθέσεων
αυτοψίας
αυθαίρετων κατασκευών

1.553,25

12.426,00

Διεύθυνση Δόμησης

Θα απασχοληθεί
Πολεοδομικών &
Εφαρμογών

1.553,25

12.426,00

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 κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει
αναλάβει και την τροφοδοσία
νερού στα χωριά Γέρακα – Πίλημα
– Μ. Εύμοιρο, των οποίων η
ύδρευση είναι προβληματική.

1.510,20

12.081,60

1.510,31

12.082,48

στο Τμήμα
Χωροταξικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κωδικοί προϋπολογισμού 02.35.6041, 02.35.6054)

20

ΔΕ Χειριστών
Γεωργικού
Ελκυστήρα

1

21

ΔΕ Χειριστής
Μηχανικού
Σαρώθρου

1

Τμήμα Πρασίνου

Δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος
με αυτήν την ειδικότητα και είναι
υπερβολικά αυξημένες οι ανάγκες
του Δήμου μας από τον Μάρτιο
μήνα για τη συντήρηση του
πρασίνου, καθώς η έκταση του
Δήμου Ξάνθης εκτείνεται από το
Πετροχώρι μέχρι τον Έρανο, από
την Λεύκη στο Δασικό Χωριό και
από την Δρυμιά έως το Πίλημα.

22

ΥΕ Φυλάκων

8

Τμήμα Πρασίνου

Υπάρχουν συχνές καταστροφές
στα πάρκα και επιβάλλεται η
φύλαξη τους

1.188,07

76.036,48

23

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

6

Τμήμα Πρασίνου

Οι εργάτες θα πρέπει να είναι
γνώστες χειρισμού κηπουρικών
εργαλείων

1.188,07

57.027,36

24

ΠΕ Δασολόγων

1

Τμήμα Πρασίνου

Για τις μελέτες σχετικά με τον
καθαρισμό
αλσών
και
την
αντιμετώπιση πυρκαγιών

1.285,62

10.284,96

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (κωδικοί προϋπολογισμού 02.20.6041, 02.20.6054)

25

ΔΕ Οδηγών

8

Τμήμα Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δουλεύει
οριακά, με έκτακτο προσωπικό. Οι
προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες λόγω
έλλειψης μόνιμου προσωπικού και
επειδή στο άμεσο χρονικό διάστημα

1.510,20

96.652,80

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1

26

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

16

Τμήμα Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

συνταξιοδοτούνται και μετακινείται
από την υπηρεσία προσωπικό, με την
διαδικασία της κινητικότητας. Με το
προσωπικό θα καλυφθούν ανάγκες στα
δρομολόγια
αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών.

1.384,67

177.237,76

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

27

28

29

ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικού

ΠΕ Γεωλόγων

ΠΕ Τοπογράφων
Μηχανικών

1

1

1

(κωδικοί προϋπολογισμού 02.35.6041, 02.35.6054)

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Στα πλαίσια της μέριμνας και της
λήψης μέτρων για την προστασία και
την αναβάθμιση της αισθητικής των
πόλεων και των οικισμών, απαιτείται
αρχιτέκτονας μηχανικός για την
καταγραφή περιοχών της πόλης και
των οικισμών για τα οποία πρέπει να
υποβληθούν προτάσεις για την
βελτίωση της αισθητικής τους. Αφορά
όλες
τις
Δ.Ε.
του
Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των ορεινών
οικισμών της Σταυρούπολης.

1.553,25

12.426,00

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Καταγραφή
γεωλογικών
χαρακτηριστικών
των
δημοτικών
γεωτρήσεων, καθώς και των θέσεων
επιφανειακών
υδάτων.
Δράσεις για γεωτεχνολογικές και
περιβαλλοντικές εργασίες & διοικητική
διεκπεραίωση γεωτρήσεων άρδευσης
του
Δήμου
Ξάνθης.
Για τον πληρέστερο φάκελο των
στοιχείων
που
αφορούν
τις
υδατοδεξαμενές και τις γεωτρήσεις,
απαιτείται
η
καταγραφή
των
δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης,
ώστε να διεκπεραιωθεί η περαιτέρω
αδειοδότηση
τους
ή
να
πραγματοποιηθούν
μελέτες
συντηρήσεων,
όπου
απαιτείται.
Επίσης καταγραφή των θέσεων των
επιφανειακών υδάτων οι οποίες με
πρόσφατη
τροποποίηση
της
νομοθεσίας έχουν περιέλθει στους
δήμους
και
τήρηση
της
γεωτεχνολογικής και περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

1.553,25

12.426,00

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Για τον πληρέστερο φάκελο των
στοιχείων που αφορούν τα Δημοτικά
Κοιμητήρια,
απαιτείται
τόσο
αποτύπωση των οικοπέδων τους, όσο
και χωροθέτηση των τάφων και των
εγκαταστάσεων που εμπεριέχουν στην
λειτουργία
τους.
Παράλληλα απαιτείται η ειδικότητα
τοπογράφου μηχανικού για την
αποτύπωση
των
εγκεκριμένων
επιφανειών αμμοληψιών του Δήμου
μας, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις
των
όρων
των
περιβαλλοντικών αδειών που έχει

1.553,25

12.426,00

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1
εκδώσει η Υπηρεσία μας, για τους
ποταμούς Νέστο και Κόσυνθο.

30

31

ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών

1

1

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Για εκπόνηση και παρακολούθηση
περιβαλλοντικών
μελετών
που
αφορούν τις αμμοληψίες σε επτά
θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου: έξι θέσεις στον ποταμό Νέστο
και μια θέση στον ποταμό Κόσυνθο.
Για
έλεγχο
και
τήρηση
των
περιβαλλοντικών όρων όταν απαιτείται
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
(ΠΕ.ΧΩ. και Κτηματική Υπηρεσία) για τις
σχετικές αδειοδοτήσεις που αφορούν
τις
αμμοληψίες.
Αυτοψίες, εισηγήσεις, γνωματεύσεις
κ.τ.λ.
Καταγραφή
Δημοτικών
κτιρίων.
Για σύνταξη μελετών (υπηρεσιών και
προμηθειών) που αφορούν την
αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων
(απομάκρυνση
μπαζών)
στους
υδάτινους πόρους των διοικητικών
ορίων του νομού (ποταμοί Νέστος,
Κόσυνθος και ρέματα) και τη λήψη
προληπτικών
και
κατασταλτικών
μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση
πυρκαγιάς
(καθαρισμός
εγκαταλειμμένων
οικοπέδων).
Αναζήτηση ιδιοκτητών από Κτηματική
Υπηρεσία και υποθηκοφυλακείο.

1.553,25

12.426,00

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Αρμοδιότητες Γραφείου Εξοικονόμησης
Ενέργειας
Αφορά
τη σύνταξη μελετών και
εφαρμογών
του
συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται
συστηματική
και
συνεχής βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης.
Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων
βελτίωσης
και
των
ελάχιστων
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για
τις
προμήθειες
του
Δήμου.
Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης
των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των
δικτύων
ηλεκτροφωτισμού
των
δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων.
Εφαρμογή μέτρων για την προστασία
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
στην περιοχή του Δήμου. Απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε όλη
την επικράτεια του Δήμου.

1.553,25

12.426,00

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1

32

33

34

ΠΕ Περιβαντολόγων

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

ΥΕ Φυλάκων

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Δράσεις
για
την
μέτρηση,
παρακολούθηση,
αξιολόγηση
και
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων των οικισμών του Δήμου
Ξάνθης.
-Άδειες χρήσεις ύδατος και άδειες
εκτέλεσης
έργων
(Γεωτρήσεις
άρδευσης) αξιοποίησης υδάτινων
πόρων για την προστασία και
διαχείριση υδάτινων πόρων και
καταπολέμηση
της
ρύπανσης.
Αιτήσεις υποβάλλονται για άδεια
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων
πόρων.
Καταγραφή (πηγών , Γεωτρήσεων,
υπογείων υδάτων) στο εθνικό Μητρώο
Σημείων Υδροληψίας
<<ΕΜΣΥ >>.
Ανανεώσεις – τροποποιήσεις αδειών
χρήσης
ύδατος.
Διαχείριση
θεμάτων
ύδρευσης
άρδευσης.
Καταγραφές (πηγές , Γεωτρήσεις,
υπόγεια
ύδατα).
Διενέργεια
αυτοψιών
και
δειγματοληπτικών
ελέγχων
Στα πλαίσια της μέριμνας και της
λήψης μέτρων για την προστασία και
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, θα
πραγματοποιηθεί
συμβολή
στη
μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αντιμετώπιση των προβλημάτων
που
προκαλεί
η
ανθρώπινη
δραστηριότητα,
όταν
αυτή
συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις
στο περιβάλλον. Αφορά όλες τις Δ.Ε.
του δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων
των
ορεινών
οικισμών
της
Σταυρούπολης.
Συμβολή
στη
μέτρηση,
παρακολούθηση,
αξιολόγηση
και
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων

1.553,25

12.426,00

3

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Στα
Δημοτικά
Κοιμητήρια
πραγματοποιούνται ταφές εκσκαφές
νεκρών, όπου απαιτείται, μετά το
πέρας του προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος και η μεταφορά των
οστών στο οστεοφυλάκιο
μετά από
πλύσιμο
των
οστών.
Πριν την οριστική τοποθέτηση στο
οστεοφυλάκιο, παράλληλα συντηρείται
ο
χώρος
του
οστεοφυλακίου.
Επίσης πραγματοποιούνται ανακομιδές
(εκσκαφές
τάφων)
και
ταφές.
Καθαρισμός
–
σκούπισμα
περιβάλλοντος
χώρου.
Καθαρισμός
αποχετεύσεων
και
φρεατίων.
Κλάδεμα δένδρων, θάμνων και
κούρεμα
γκαζόν.
Απομάκρυνση μπάζων.

1.410,31

33.847,44

6

Τμήμα
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού &
Προστασίας

Δράσεις για την φύλαξη των Δημοτικών
Κοιμητηρίων
λόγω
των
επαναλαμβανόμενων
περιστατικών
κλοπών, εσωτερικά, αλλά και στην
περιοχή των εισόδων.

1.197,57

57.483,36

1.510,31

12.082,48

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (κωδικοί προϋπολογισμού 02.30.6041, 02.30.6054)

35

ΔΕ Χειριστών
Μηχ/των Έργου
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

1

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

Οι προσλήψεις κρίνονται αναγκαίες
λόγω συνταξιοδότησης δύο (2) ΥΕ
Εργατών Οικοδόμων, αλλά και πλήρους
ελλείψεως ΥΕ εργατών Οικοδόμων,

ΑΔΑ: ΨΥ3ΦΩΚ8-ΛΕ1

36

ΔΕ Τεχνιτών
Οικοδόμων

2

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

37

ΔΕ
Ελαιοχρωματιστών

5

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

38

ΔΕ Τεχνιτών
Ξυλουργών

2

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

39

ΥΕ Εργατών

10

40

ΔΕ Οδηγών

2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

105

μετά την μετάταξη υπαλλήλων της
υπηρεσίας στον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών.
Πλήρης έλλειψη στις κατηγορίες ΔΕ
Ελαιοχρωματιστών και ΔΕ Ξυλουργών,
με συνέπεια την ανεπάρκεια της
υπηρεσίας στις αυξημένες ανάγκες
συντηρήσεως οδικού δικτύου, κτιρίων
του Δήμου, στην αποκατάσταση
συνεπειών θεομηνιών και γενικά στις
υποχρεώσεις του Τμήματος λόγω
αρμοδιότητας.

1.510,31

24.164,96

1.414,16

56.566,40

1.414,16

22.626,56

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

1.217,99

97.439,20

Τμήμα Συντηρήσεως
Υποδομών

1.510,31

24.164,96

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.144.177,04

