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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης

118

Περίληψη
Καθορισμός ειδικοτήτων είκοσι (20) εγκεκριμένων θέσεων
για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα και
έγκριση των προσλήψεων αυτών

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 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 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή

1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.18286/19-4-2013
εισήγηση του γραφείου Προσωπικού Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
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Έχοντας υπόψη: 1) Την αριθ.54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και
εποχιακές ανάγκες έτους 2012», 2) Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.30393/2-8-12 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», 3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 2 της
από 31/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256 Α/31-12-12), σχετικά με ζητήματα
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. και το σχετικό υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 532/71-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 4) Την αριθ.πρωτ.17559/16-4-13 Βεβαίωση του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.οικ.30393/2-8-12 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», μας ανακοινώθηκε ότι με την υπ’ αριθ.πρωτ.30360/31-72012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, εγκρίθηκε η απασχόληση είκοσι (20 ) ατόμων, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
Επίσης σύμφωνα με την από 31/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου, βάσει αιτημάτων των ΟΤΑ για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006 έως 31/12/2012, μπορούν να συναφθούν έως 31/12/2013.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του
ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του αρ. 9 παρ. 1 του ν.
3812/2009, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Με την υπ’ αριθ.54/2012 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης ενέκρινε τον
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 8μηνη διάρκεια ως
εξής:
α/α
Ειδικότητα
Αριθμός θέσεων
1
ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
5
2
ΥΕ Εργατών
15
Εάν υποθέσουμε ότι η σύναψη εργασίας του ανωτέρω προσωπικού θα αρχίσει από 01/06/2013, για το
οικονομικό έτος 2013, η δαπάνη των αποδοχών τους ανέρχεται στο ποσό 163.730,00€ για 7 μήνες και θα
βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού 02.20.6041 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013. Παράλληλα, η δαπάνη των εργοδοτικών
εισφορών για 7 μήνες ανέρχεται στο ποσό 52.393,60€ θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού
02.20.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ».
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ.17559/16-4-13 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ξάνθης στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2013, έχει προβλεφθεί
πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού. Ανάλογη πίστωση θα
προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31/12/2013.
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουν συναφθεί προσλήψεις για τις παραπάνω
θέσεις, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει καθορισμός των
ειδικοτήτων του ανωτέρω προσωπικού και έγκριση των προσλήψεων αυτών, σε αντιστοιχία με το
υποβληθέν στο Υπουργείο αίτημα μας για τον προγραμματισμό προσλήψεων, όπως καθορίστηκε στην υπ’
αριθ. 54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
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 καθώς
και την 1) Την υπ’αριθ.54/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με θέμα: «Προγραμματισμός
προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες και εποχιακές ανάγκες έτους
2012», 2) Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.30393/2-8-12 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», 3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ.2 της από 31/12/2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256 Α/31-12-12), σχετικά με ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου
και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. και το σχετικό υπ’ αριθ.πρωτ.οικ. 532/7-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου
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Εσωτερικών, 4) Την
του Δήμου Ξάνθης

αριθ.πρωτ.17559/16-4-13 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τις ειδικότητες είκοσι (20) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα με 8μηνη διάρκεια από την
ημερομηνία πρόσληψης και εγκρίνει τις προσλήψεις αυτών σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο Υπουργείο
αίτημα της υπηρεσίας για τον προγραμματισμό προσλήψεων, όπως καθορίστηκε στην υπ’ αριθ.54/2012
προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ως εξής:
α/α
Ειδικότητα
Αριθμός θέσεων
1
ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
5
2
ΥΕ Εργατών
15
………………………………………………………………………………………………..............................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

