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Από το αριθ.4/27-3-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 61

Περίληψη
Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2017
(άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν.
2190/1994 όπως ισχύουν)

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 12155/23-3-2017 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Βασιλούδης Ηλίας
20) Μποζ Ραμαδάν
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κιρατζη Ερκάν
30) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
33) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Πυρνάρη Ειρήνη
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μούρκας Χρήστος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.11618/21-3-2017 εισήγηση της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007, σύμφωνα με την οποία
«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. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει», 2) Τις διατάξεις της παρ. 14
του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με την οποία για την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του
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άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α' βαθμού συμβασιούχων αμιγώς
αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία
κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά, 3) Το με αριθμό πρωτ. οικ. 3948/6-2-2017
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα
ΝΠΙΔ αυτών», 4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου
Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/12-06-2013 τ.Β’), 6) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις
και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2017,
7) Τις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων εργασιών.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας, να προβεί άμεσα στον προγραμματισμό :
Προτεινόμενες προς πλήρωση θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 8μηνη διάρκεια
α/α Ειδικότητα
1

ΥΕ Εργάτες Κήπων

Αριθμός
θέσεων
3

Υπηρεσία
απασχόλησης
Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ζωής/
Τμήμα Πρασίνου

2

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργων

2

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

3

ΔΕ Οδηγός
Λεωφορείου &
Οδηγός για
τουριστικό τραινάκι
(Άδεια οδήγησης Δ΄
& Ε΄ κατηγορίας)

1

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Αιτιολογία
Αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό που
αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης,
ιδιαίτερα κατά τη θερινή και φθινοπωρινή περίοδο,
κυρίως λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού μετά
από συνταξιοδότηση ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση. Αυξημένες ανάγκες λόγω εποχικότητας
εργασιών.
Μη επαρκές το τακτικό προσωπικό της
συγκεκριμένης ειδικότητας ώστε να καλυφθούν οι
αυξημένες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας..
Αυξημένες ανάγκες λόγω εποχικότητας αναγκών
(θερινή και φθινοπωρινή περίοδος).
Εποχικές ανάγκες μεταφοράς πολιτών με το
τουριστικό τραινάκι και το λεωφορείο του Δήμου.(
Θερινή περίοδος, περίοδος γιορτών Παλιάς Πόλης
κλπ.).

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 02.35.6041 και 02.30.6041 με
τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και 02.35.6054.01 και 02.30.6054.01 με τίτλο «εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού», του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι
ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν
μετά την 31-12-2017.
Η σχετική απόφαση θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης προς έγκριση.
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
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007, σύμφωνα με την οποία «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. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει», 2) Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του
Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με την οποία για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν.

ΑΔΑ: 7ΓΙ8ΩΚ8-Υ90

3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α' βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την
καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία
κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά, 3) Το με αριθμό πρωτ. οικ. 3948/6-2-2017
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα
ΝΠΙΔ αυτών», 4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου
Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/12-06-2013 τ.Β’), 6) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί οι ανάλογες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις
και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2017,
7) Τις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων εργασιών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για το έτος 2017 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) ως
εξής:
α/α Ειδικότητα
1

ΥΕ Εργάτες Κήπων

Αριθμός
θέσεων
3

Υπηρεσία
απασχόλησης
Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας ζωής/
Τμήμα Πρασίνου

2

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργων

2

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

3

ΔΕ Οδηγός
Λεωφορείου &
Οδηγός για
τουριστικό τραινάκι
(Άδεια οδήγησης Δ΄
& Ε΄ κατηγορίας)

1

Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Αιτιολογία
Αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό που
αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης,
ιδιαίτερα κατά τη θερινή και φθινοπωρινή περίοδο,
κυρίως λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού μετά
από συνταξιοδότηση ή την κατά οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση. Αυξημένες ανάγκες λόγω εποχικότητας
εργασιών.
Μη επαρκές το τακτικό προσωπικό της
συγκεκριμένης ειδικότητας ώστε να καλυφθούν οι
αυξημένες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας..
Αυξημένες ανάγκες λόγω εποχικότητας αναγκών
(θερινή και φθινοπωρινή περίοδος).
Εποχικές ανάγκες μεταφοράς πολιτών με το
τουριστικό τραινάκι και το λεωφορείο του Δήμου.(
Θερινή περίοδος, περίοδος γιορτών Παλιάς Πόλης
κλπ.).

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ανωτέρω θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 02.35.6041 και 02.30.6041 με
τίτλο «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και 02.35.6054.01 και 02.30.6054.01 με τίτλο «εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού», του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, ενώ θα εγγραφούν οι
ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν
μετά την 31-12-2017.
Η σχετική απόφαση να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης προς έγκριση.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του 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.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

