ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/28-2-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 153

Περίληψη
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες
και εποχιακές ανάγκες έτους 2011 καθώς και
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά
πρόσωπα »

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9445/24-2-2011 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 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
ΟΥΔΕΙΣ
2) Αγκόρτσας Απόστολος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
5) Βασιλούδης Ηλίας
6) Βορίδης Δημήτριος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Παπασταματίου Γεώργιος
9) Ηλιάδης Θωμάς
23) Πούλιος Χρίστος
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24) Πατσίδου Δέσποινα
11) Καλογερής Κρίτων
25) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
12) Καραγιαννίδου –Πατσατζή Σοφία
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
13) Κολλάρος Γεώργιος
27) Τοπ Ισμέτ
14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
28) Τσεγγελίδης Ιωάννης
15) Μαζαράκης Σπύρος
29) Τσέπελης Εμμανουήλ
16) Μούρκας Χρήστος
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Μπεκτές Σαμπρή
31) Φιλίππου Φίλιππος
18) Μπένης Δημήτριος
32) Φωτιάδης Νικόλαος
19) Ξυνίδης Αθανάσιος
33) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
20) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Ταρενίδης Παναγιώτης )
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων)
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ανακοίνωσε στο σώμα ότι με την παρ.7 του άρθρου
67 του Ν.3852/10 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 απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, 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.»

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας
διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής:
1. «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2011 καθώς και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με φυσικά πρόσωπα»
2. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας
3. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης τους.
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
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2011 καθώς και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του
ζητήματος, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια ρυθμίσεώς του. Στη συνέχεια ο
Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των 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 απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το κατεπείγον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ. Πρωτ. 9955/28-22011 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει.
2. Την Α.Π.ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα
«Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου έτους 2011».
3. Την υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31 /οικ.80 9089/24-02-2011εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑΗΔ με
θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης
συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2011».
4. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
6. Την 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. που αφορά «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα».
7. Το γεγονός ότι όσον αφορά τους ΟΤΑ α΄ βαθμού , από την έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006
εξαιρείται το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
δίμηνης απασχόλησης ή με αυτεπιστασία ή για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού

χαρακτήρα, αλλά και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης (Ν.3250/2004 όπως ισχύει).
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Ξάνθης όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 1794/20-12-2005 τεύχος Β΄).
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην δήμου Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1472/28-02-2008 τεύχος Β΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 τεύχος Α΄ 8-10-1997 )
«τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2190/94 και άλλες διατάξεις » σύμφωνα με τις
οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α.
με φυσικά πρόσωπα .
11. Τις διατάξεις των άρθρων 681κ.επ. του Αστικού Κώδικα.
12. Υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
13. Τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί Υγιεινής και Ασφάλειας
των Εργαζομένων .
14. Το Π.Δ.294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/21-06-1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για
τις επιχειρήσεις ,άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/1985.
15. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18-01-1996) Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
16. Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/03-08-1999) Τροποποίηση του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για
την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.»
17. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/1996 κατά το οποίο «ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρηση του και δεν απαλλάσσεται
από αυτή του την ευθύνη, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους,
ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του Επαγγελματικού κινδύνου
στον Τεχνικό Ασφαλείας ή / και στον Ιατρό Εργασίας».
18. Το άρθρο 9 του Ν.3144/2003 το οποίο αποτελεί συμπλήρωση των διατάξεων του
Ν.1568/1985 και αναφέρει συγκεκριμένα στην παρ.1 «Ο ιατρός εργασίας πρέπει να
κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, όπως αυτό πιστοποιείται από
τον οικείο ιατρικό σύλλογο» και στο τέλος της παρ. 2 επισημαίνεται ότι «Μετά την
πάροδο της πενταετίας από την δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται σε
ιατρό που δεν κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και δεν
την ασκεί να εργάζεται και να προσφέρει υπηρεσίες ως ιατρός εργασίας» .
19. Το πρόγραμμα «Ενίσχυση λειτουργιών κυνοκομείου Ξάνθης» στα πλαίσια του οποίου ο
Δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα αντιμετώπισης των αδέσποτων σκύλων, την λειτουργία του
κυνοκομείου Ξάνθης, το οποίο παρέχει υποστήριξη στην περισυλλογή, φιλοξενία,
σήμανση, καταγραφή, κλπ. αδέσποτων σκύλων.
20. Το γεγονός ότι στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων θα χρειασθεί και
υποστήριξη κτηνιατρικής εξέτασης, στείρωσης, εμβολιασμού, διαχείρισης περιστατικών
επείγουσας κτηνιατρικής χειρουργικών μικροεπεμβάσεων κλπ. των αδέσποτων σκύλων .
21. Το γεγονός ότι το έργο των αναδόχων δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθη καθηκόντων
των υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης.
22. Στις συμβάσεις που θα καταρτιστούν με τους αναδόχους θα καθορίζονται οι τυχόν
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.
23. Τονίζεται δε, ότι η σύμβαση μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
24. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης
του οικονομικού έτους 2011.

25. Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3899/2010 οι εγκρίσεις
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.
26. Τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας για έκτακτες και εποχιακές εργασίες.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό :
Α) Για την σύναψη συμβάσεων έργου ετήσιας χρονικής διάρκειας :
1) Με έναν (1) τεχνικό ασφαλείας με τις εξής ειδικότητες:
-Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή
Μηχανολόγο Μηχανικό ή
- Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας ή
Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού
02.00.6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα
του ελεύθερου επαγγελματία» και θα ανέλθει στο ποσό των 10.000,00€
2) Με έναν (1) ιατρό εργασίας σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του Ν.3144/03.
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού
02.00.6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα
του ελεύθερου επαγγελματία» και θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€.
3) Με τέσσερις (4) ιδιώτες κτηνιάτρους που θα παρέχουν επιστημονικής υποστήριξη και
κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Κυνοκομείο Ξάνθης κατά την πορεία της υλοποίησης των
σχετικών δράσεων του Δήμου
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού
02.15.6474.13 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (ενίσχυση λειτουργιών
κυνοκομείου)» και θα ανέλθει στο ποσό των 50.000,00€.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για έκτακτες και εποχιακές
ανάγκες της υπηρεσίας.
Β) Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 8μηνη
διάρκεια
Προτεινόμενες προς πλήρωση θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Οδηγοί Αυτοκινήτων
Θέσεις στον Οργανισμό πέντε (5)
Κενές θέσεις πέντε (5)
Αιτούμενες προς πλήρωση πέντε (5)
Ηλεκτροτεχνιτών
Θέσεις στον Οργανισμό τρεις (3)
Κενές θέσεις τρείς (3)
Αιτούμενες προς πλήρωση δύο (2)
Εργατών
Θέσεις στον Οργανισμό είκοσι (20)

Κενές θέσεις είκοσι (20)
Αιτούμενες προς πλήρωση δεκαοκτώ (18)
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω προτεινομένων προς πλήρωση θέσεων υπολογίζεται σε
340.000,00€ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού
έτους 2011 στους κωδικούς αριθμούς 02.30.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου
προσωπικού», 02.30.6054 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 02.20.6041
με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και 02.20.6054.01 με τίτλο «εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού».
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικότητες θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ. γιορτές των
ΘΛΕ, των γιορτών παλιάς πόλης ) των τμημάτων καθαριότητας, πρασίνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος καθώς επίσης και του τμήματος έργων αυτεπιστασίας και
Ηλεκτρομηχανολογικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
προς έγκριση.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε γνώση όλων των πιο πάνω, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση, καθώς 1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1
και 2 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει 2) Την Α.Π.ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΑΗΔ με
θέμα «Προγραμματισμός
Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου έτους
2011» 3) Την υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31 /οικ.80 9089/24-022011εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα «Προγραμματισμός
Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και
σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2011» 4) Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 5) Τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 6) Την 33/27-12-2006 Π.Υ.Σ. που αφορά «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» 7) Το γεγονός ότι όσον αφορά τους ΟΤΑ α΄ βαθμού , από
την έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006 εξαιρείται το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης ή με αυτεπιστασία ή για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα, αλλά και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μερικής απασχόλησης (Ν.3250/2004 όπως ισχύει) 8) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του δήμου Ξάνθης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1794/20-12-2005 τεύχος Β΄) 9) Τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην δήμου Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1472/28-02-2008 τεύχος Β΄) 10) Τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 τεύχος Α΄ 8-10-1997 ) «τροποποίηση και συμπλήρωση του
Ν.2190/94 και άλλες διατάξεις » σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. με φυσικά πρόσωπα 11) Τις διατάξεις των άρθρων
681κ.επ. του Αστικού Κώδικα 12) Υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 13) Τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί
Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων 14) Το Π.Δ.294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/21-06-1988)
Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις ,άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/1985 15) Το
Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18-01-1996) Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ 16) Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/03-08-1999) Τροποποίηση του Π.Δ. 17/1996
«Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με
τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.» 17) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/1996 κατά το οποίο «ο
εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρηση
του και δεν απαλλάσσεται από αυτή του την ευθύνη, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις
υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του
Επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό Ασφαλείας ή / και στον Ιατρό Εργασίας» 18) Το άρθρο
9 του Ν.3144/2003 το οποίο αποτελεί συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.1568/1985 και
αναφέρει συγκεκριμένα στην παρ.1 «Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την
ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, όπως αυτό πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο» και

στο τέλος της παρ. 2 επισημαίνεται ότι «Μετά την πάροδο της πενταετίας από την
δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται σε ιατρό που δεν κατέχει τον τίτλο της
ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και δεν την ασκεί να εργάζεται και να προσφέρει
υπηρεσίες ως ιατρός εργασίας» 19) Το πρόγραμμα «Ενίσχυση λειτουργιών κυνοκομείου
Ξάνθης» στα πλαίσια του οποίου ο Δήμος εφαρμόζει πρόγραμμα αντιμετώπισης των αδέσποτων
σκύλων, την λειτουργία του κυνοκομείου Ξάνθης, το οποίο παρέχει υποστήριξη στην
περισυλλογή, φιλοξενία, σήμανση, καταγραφή, κλπ. αδέσποτων σκύλων 20) Το γεγονός ότι στα
πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων θα χρειασθεί και υποστήριξη κτηνιατρικής
εξέτασης, στείρωσης, εμβολιασμού, διαχείρισης περιστατικών επείγουσας κτηνιατρικής
χειρουργικών μικροεπεμβάσεων κλπ. των αδέσποτων σκύλων 21) Το γεγονός ότι το έργο των
αναδόχων δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθη καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου
Ξάνθης 22) Στις συμβάσεις που θα καταρτιστούν με τους αναδόχους θα καθορίζονται οι τυχόν
αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις τους 23) Τονίζεται δε, ότι η σύμβαση μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες
και διαρκείς ανάγκες 24) Το γεγονός ότι υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό
του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2011 25) Σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 4 του
άρθρου 3 του Ν. 3899/2010 οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011
περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του
έτους 2010. 26) Τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας για έκτακτες και εποχιακές εργασίες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους 2011 καθώς και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα ως εξής:
Α) Για την σύναψη συμβάσεων έργου ετήσιας χρονικής διάρκειας :
1) Με έναν (1) τεχνικό ασφαλείας με τις εξής ειδικότητες:
-Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή
Μηχανολόγο Μηχανικό ή
- Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας ή
Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.00.6117
με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία» και θα ανέλθει στο ποσό των 10.000,00€
2) Με έναν (1) ιατρό εργασίας σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του Ν.3144/03.
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.00.6117
με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία» και θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€.
3) Με τέσσερις (4) ιδιώτες κτηνιάτρους που θα παρέχουν επιστημονικής υποστήριξη και
κτηνιατρικές υπηρεσίες στο Κυνοκομείο Ξάνθης κατά την πορεία της υλοποίησης των
σχετικών δράσεων του Δήμου
Η δαπάνη αμοιβής των ανωτέρω, θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού
02.15.6474.13 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (ενίσχυση λειτουργιών
κυνοκομείου)» και θα ανέλθει στο ποσό των 50.000,00€.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για έκτακτες και εποχιακές
ανάγκες της υπηρεσίας
Β) Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 8μηνη
διάρκεια
Προτεινόμενες προς πλήρωση θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Οδηγοί Αυτοκινήτων
Θέσεις στον Οργανισμό πέντε (5)
Κενές θέσεις πέντε (5)
Αιτούμενες προς πλήρωση πέντε (5)
Ηλεκτροτεχνιτών
Θέσεις στον Οργανισμό τρεις (3)
Κενές θέσεις τρείς (3)
Αιτούμενες προς πλήρωση δύο (2)
Εργατών
Θέσεις στον Οργανισμό είκοσι (20)
Κενές θέσεις είκοσι (20)
Αιτούμενες προς πλήρωση δεκαοκτώ(18)
Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω προτεινομένων προς πλήρωση θέσεων υπολογίζεται σε
340.000,00€ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού
έτους 2011 στους κωδικούς αριθμούς 02.30.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου
προσωπικού», 02.30.6054 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 02.20.6041
με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και 02.20.6054.01 με τίτλο «εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού».
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικότητες θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ. γιορτές των
ΘΛΕ, των γιορτών παλιάς πόλης ) των τμημάτων καθαριότητας, πρασίνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος καθώς επίσης και του τμήματος έργων αυτεπιστασίας και
Ηλεκτρομηχανολογικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
προς έγκριση.
Β) Για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 8μηνη
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Οδηγοί Αυτοκινήτων
Θέσεις στον Οργανισμό πέντε (5)
Κενές θέσεις τρείς (5)
Αιτούμενες προς πλήρωση πέντε (5)
Ηλεκτροτεχνιτών
Θέσεις στον Οργανισμό τρεις (3)
Κενές θέσεις τρείς (3)
Αιτούμενες προς πλήρωση δύο (2)
Εργατών
Θέσεις στον Οργανισμό είκοσι (20)
Κενές θέσεις είκοσι (20)
Αιτούμενες προς πλήρωση είκοσι (18)

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω προτεινομένων προς πλήρωση θέσεων υπολογίζεται σε
340.000,00€ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού
έτους 2011 στους κωδικούς αριθμούς 02.30.6041 με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου
προσωπικού», 02.30.6054 με τίτλο «εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 02.20.6041

με τίτλο «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και 02.20.6054.01 με τίτλο «εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού».
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικότητες θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ. γιορτές των
ΘΛΕ, των γιορτών παλιάς πόλης ) των τμημάτων καθαριότητας, πρασίνου της Δ/νσης
Περιβάλλοντος καθώς επίσης και του τμήματος έργων αυτεπιστασίας και
Ηλεκτρομηχανολογικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
προς έγκριση.
Μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογερής Κρίτων, Μαζαράκης
Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Πατσίδου Δέσποινα,
Τοπ Ισμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ, Κολλάρος Γεώργιος και Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως
δήλωσαν είναι ενάντια στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-3-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

