ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/19-1-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 10

Περίληψη
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την
κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Ξάνθης.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.1788/14-1-2011 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 Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μούρκας Χρήστος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
νόμιμα προσκλήθηκαν.
5) Βασιλούδης Ηλίας
Γίνεται μνεία ότι η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα
6) Βορίδης Δημήτριος
αποχώρησε
από τη συνεδρίαση στη συζήτηση
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
του 41ου θέματος.
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
9) Ηλιάδης Θωμάς
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21) Πούλιος Χρήστος
11) Καλογερής Κρίτων
22) Πατσίδου Δέσποινα
12) Κολλάρος Γεώργιος
23) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
24) Τερενίδης Παναγιώτης
14) Μαζαράκης Σπύρος
25) Τοπ Ισμέτ
15) Μπεκτές Σαμπρή
26) Τσεγγελίδης Ιωάννης
16) Μπένης Δημήτριος
27) Τσέπελης Εμμανουήλ
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
28) Φανουράκης Εμμανουήλ
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
29) Φιλίππου Φίλιππος
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
30) Φωτιάδης Νικόλαος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
31) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ.
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθ.πρωτ.1564/12-1-11 εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης η οποία έχει
ως εξής:
1. Το από 3/12/2010 υπηρεσιακό σημείωμα του Ευστρατιάδη Αντώνιου, Προϊστάμενου του Τμήματος
Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προς το γραφείο προσωπικού, το οποίο κοινοποιήθηκε
προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης, με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινωνικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-07)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του 3833/10 (ΦΕΚ 40/τΑ/15-3-2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 18 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ 71/19-5-2010/τΑ)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια
Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ.2 εδάφιο ιέ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.
7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994
8. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περιπτ. 37, της παρ.1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
10. Την με αριθ. Πρωτ. 1553/12-1-2011 βεβαίωση του Τμήματος Οικ/κών Υπηρεσιών της Δ/νσης Δ/κων
& Οικ/κων Υπηρεσιών του Δήμου
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/5-3-2001 ΦΕΚ/τ.Α΄/39/2001) «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις των φορέων του δημοσίου τομέα».
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη έξι (6) οδηγών απορριμματοφόρων,
για την κάλυψη των εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση.
Προσόντα διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζονται:

- Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς
ειδικότητας
- Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους
με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κάλυψη τους με προσόν απολυτήριο τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
- Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση των εποχικών αυτών αναγκών με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια τους δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.20.6041 με
τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους
2011.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις των
άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη πρόσληψη έξι (6) οδηγών απορριμματοφόρων, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών της
υπηρεσίας καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση.
Προσόντα διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζονται:
- Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 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 Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς
ειδικότητας
- Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους
με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κάλυψη τους με προσόν απολυτήριο τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
- Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση των εποχικών αυτών αναγκών με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια τους δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.20.6041 με
τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους
2011.
Μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογερής Κρίτων, Μαζαράκης Σπύρος,
Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Πατσίδου Δέσποινα, Τοπ Ισμέτ, και
Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Κολλάρος Γεώργιος διότι είναι αντίθετοι με τη λογική των δίμηνων
συμβάσεων.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-1-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

