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Από το αριθ.6/23-2-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 49

Περίληψη
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στην Καθαριότητα, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
αναμόρφωση προϋπολογισμού

Στην Ξάνθη, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.3557/192-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ζερενίδης Ιωάννης
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση).
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.3678/22-2-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 «2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού
στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα
δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και
νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του
προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε
κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων
εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και
περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια
ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής
απόφασης.»
Λόγω της αναγκαιότητας λήψης κατεπειγουσών και εκτάκτων μέτρων για την μείωση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού (μεταξύ άλλων πλύσιμο κάδων και κοινοχρήστων χώρων) και εξαιτίας της
χορήγησης αδειών στις ευπαθείς ομάδες, σε μέρος του προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, υπάρχει άμεση και
επιτακτική ανάγκη για την πρόσληψη πέντε (5) ΔΕ Οδηγών (2 με οκτάμηνη και 3 με τετράμηνη σύμβαση)
και δέκα οκτώ (18) ΥΕ Εργατών (15 με τετράμηνη και 3 με οκτάμηνη σύμβαση) που θα απασχοληθούν στο
εν λόγω Τμήμα, όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης την
πρόσληψη α) πέντε (5) ΔΕ Οδηγών (2 με οκτάμηνη και 3 με τετράμηνη σύμβαση) και β) δέκα οκτώ (18) ΥΕ
Εργατών (15 με τετράμηνη και 3 με οκτάμηνη σύμβαση), οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID – 19.
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.
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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.
Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικό γερανό
αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg, και κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι πέντε (5) 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.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 7 εδ. δ’ του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως προστέθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97)
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού
του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2021:
του Κ.Α. 02.70.6041.01 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,
ημερομίσθιων, ωρομίσθιων κλπ) COVID-19 (ΥΠ.ΕΣ.)», με το ποσό των 123.144,00 € και
του Κ.Α. 02.70.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ COVID-19
(ΥΠ.ΕΣ.)», με το ποσό των 35.440,44 €.
Επίσης εισηγούμαστε την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, καθώς δεν
επαρκούν οι πιστώσεις στους ως άνω κωδικούς».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
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) Την πρόσληψη α) πέντε (5) ΔΕ Οδηγών (2 με οκτάμηνη και 3 με τετράμηνη σύμβαση) και β) δέκα οκτώ
(18) ΥΕ Εργατών (15 με τετράμηνη και 3 με οκτάμηνη σύμβαση), οι οποίοι θα απασχοληθούν με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.
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.
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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.
Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικό γερανό
αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg, και κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι πέντε (5) 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.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 7 εδ. δ’ του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως προστέθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97)
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση των παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού
του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2021: του Κ.Α. 02.70.6041.01 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων
υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιων, ωρομίσθιων κλπ) COVID-19 (ΥΠ.ΕΣ.)», με
το ποσό των 123.144,00 € και του Κ.Α. 02.70.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού υπέρ ΙΚΑ COVID-19 (ΥΠ.ΕΣ.)», με το ποσό των 35.440,44 €
Β) Την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, καθώς δεν επαρκούν οι πιστώσεις
στους αντίστοιχους κωδικούς.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 23-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

