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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/30-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 107

Περίληψη
Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12522/26-4-2018 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 33
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μπεκήρ Ογλού Σουά
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μποζ Ραμαδάν
6) Γουναρίδης Στυλιανός
23) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χαριτωνίδου Ειρήνη
15) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημούδη Χρυσούλα
5) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
2) Κυριακίδης Αλέξανδρος
6) Τσεγγελίδης Ιωάννης
3) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Τσέπελης Εμμανουήλ
4) Πυρνάρη Ειρήνη
8) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Αχμέτ Καρά,
και Τζενάν Τσαρεκτσή μετά την ψήφιση του 2ου θέματος, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Ερκάν Κιρατζή,
Σιαμπάν Μπαντάκ, Μπεκήρ Ογλού Σουά, Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν κατά τη συζήτηση του 3 ου θέματος,
Αλίκη Μιχαλοπούλου, Σωτήριος Τσιακίρογλου κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος, Ραμαδάν Μποζ κατά τη
συζήτηση του 6ου θέματος, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τη με αριθμ.πρωτ.10238/2-4-2018 εισήγηση του
τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. κ’ του Ν. 2190/1994. 3) Το από 10/01/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της
Δνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 4) Την υπ΄αριθμ 9509/23-03-2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε
και ισχύει στο ΦΕΚ 1419/Β/12-6-2013.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/26.08.2015 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».
Με τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94: «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός
του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη
νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο
ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω
διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997».
Λόγω του περιοδικού χαρακτήρα της ανάγκης απασχόλησης οδηγού γεωργικού ελκυστήρα και της
πολύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Συμβούλιό σας την πρόσληψη
ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα, ο οποίος θα απασχοληθεί με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών,
για τις περιοδικές ανάγκες κοπής χόρτων σε δημοτικές εκτάσεις, με την προσάρτηση κατάλληλων
παρελκομένων επί του γεωργικού ελκυστήρα.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
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αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του
π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση
που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο : «Τακτικές αποδοχές
έκτακτου προσωπικού» και του Κ.Α. 02.30.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
υπέρ ΙΚΑ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση
καθώς και 1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 2 περ. κ’ του Ν. 2190/1994. 3) Το από 10/01/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δνσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 4) Την υπ΄αριθμ 9509/23-03-2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών 5) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε
και ισχύει στο ΦΕΚ 1419/Β/12-6-2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα, ο οποίος θα
απασχοληθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών μέσα σε
διάστημα δώδεκα μηνών, για τις περιοδικές ανάγκες κοπής χόρτων σε δημοτικές εκτάσεις, με την
προσάρτηση κατάλληλων παρελκομένων επί του γεωργικού ελκυστήρα.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση κλπ.).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος
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ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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 άδειας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του
π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση
που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο : «Τακτικές
αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και του Κ.Α. 02.30.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
………………………………………………………………………………………………................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
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