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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Α ρ ι θ. Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019
Αριθ. Αποφ: 8/2019
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 6o

Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών.

Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019
,
ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους και
στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι
τεσσάρων (24) μελών και την απουσία τριών (3) μελών , όπως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Αβραμίδης Αναστάσιος

1

Αλεξίου Αθανάσιος

2

Αθανασιάδης Αναστάσιος

2

Κέππας Αθανάσιος

3

Γεωργιάδης Άνθιμος

3

Νικολάου Λεωνίδας

4

Δεμερτζής Νικόλαος

5

Δεβετζής Εμμανουήλ

6

Ζαπρίδης Ευστάθιος

7

Ζλατίντσης Αντώνιος

8

Ζλατίντσης Ευθύμιος

9

Θωμαϊδης Κωνσταντίνος

10

Ιντζές Νικόλαος

11

Καραβασιλείου Σάββας

12

Κορωνίδης Παύλος

13

Λόκας Θεόδωρος

14

Λούγγος Ζήσης

15

Μαυροφρύδης Κυριάκος

16

Μελαδίνης Αθανάσιος

17

Μπακούρας Οδυσσέας

18

Νικηφόρου Κωνσταντίνος
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19

Παρίσης Γεώργιος

20

Πασχαλίδης Θεόδωρος

21

Σαββίδης Παναγιώτης

22

Σιδηρόπουλος Σάββας

23

Τσίντσιος Γεώργιος

24

Φυταγκουρίδου Όλγα

Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε νόμιμα.
Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία.




Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων .
Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων
θεμάτων .

Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο .
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τσίντσιος Γεώργιος ,
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναφέρθηκε στη με αριθ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη εκτάκτου
προσωπικού καθώς και την πρόσληψη τακτικού προσωπικού έτσι όπως είχε αποφασιστεί με
τη με αριθμ. 233/2018 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
¨Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή
προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι
31.12.2016, το μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που
απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (Δήμος , ΝΠΔΔ,
ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λ.π) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και
αφορούν ιδίως τον τομέα της καθαριότητας , του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης ,
της αποχέτευσης , των δημοτικών κοιμητηρίων.
Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε
και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Αντίθετα εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών /εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και
ΤΕ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σημειωτέων ότι , έπειτα και από την
ισχύ του άρθρου 64 του ν. 4389/2016 , για το τρέχον έτος ο λόγος προσλήψεων
/αποχωρησάντων καθορίζεται σε ένα προς τρία.
Επιπροσθέτως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του ν.
4057/2012 , σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού
προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) όλων των κατηγοριών των εκπαιδευτικών βαθμίδων
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Λόγω των αποχωρήσεων προσωπικού που έγιναν από την εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτη (ν. 3852/2010) και τη μη αντικατάστασή του λόγω των μνημονιακών περιορισμών ,
ο Δήμος μας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ιδίως στον τομέα καθαριότητας
που σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ανάγκες που υπάρχουν σε
τακτικό προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει άμεσα να καλυφθούν για
την παροχή επαρκών υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες του , απεικονίζονται στον
κάτωθι πίνακα :
2
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Ειδικότητα

Αριθμός
Ατόμων
Χειριστής GRADER
1
Χειριστής σκαπτικού 1
μηχανήματος
Οδηγοί κατηγορίας Ε΄ 2
Εργάτες
5
Καθαριότητας Εξωτ.
Χώρων
Ηλεκτρολόγος
1
ΣΥΝΟΛΟ
10

Κατηγορία

Υπηρεσία

ΔΕ 28
ΔΕ 28

Τεχνικών Έργων
Καθαριότητας

ΔΕ 29
ΥΕ 16

Καθαριότητας
Καθαριότητας

ΔΕ 24

Ηλεκτροφωτισμού

Στον Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 2134/13-7-2012/Β΄) Δήμου Σιντικής υπάρχουν οι κάτωθι κενές θέσεις
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ:.Δ.Υ/12-9-2018 Βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως ακολούθως :
¨Με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2134/13-7-2012/Β΄) και
τον πίνακα εργαζομένων σε αυτόν , υπάρχουν δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου
ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων , δύο (2) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ
Χειριστών Μηχανημάτων Έργων , μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ
Ηλεκτρολόγων και πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ¨
Η παραπάνω βεβαίωση εκδόθηκε για την εκκίνηση διαδικασίας πλήρωσης των κενών
θέσεων , καθώς εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων οι διορισμοί και προσλήψεις
μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα , δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, ΔΕΥΑ
, Ηλεκτροφωτισμού , Ύδρευσης-Άρδευσης , Αποχέτευσης και Δημοτικών Κοιμητηρίων
κ.λ.π , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 4368/2016 .
Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: Δ.Υ/12-9-2018 Βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία των δέκα (10)
υπαλλήλων είναι διασφαλισμένες για στον προϋπολογισμό έτους 2019 και βαρύνουν τους
αντίστοιχους κωδικούς όπως και τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Τα προσόντα πρόσληψης προβλέπονται στο Π.Δ 50/2001, Π.Δ 37Α/1987, Π.Δ 22/1990
κ.λ.π , όπως ισχύουν .
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΑ –ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Χειριστών μηχανημάτων έργων

ΠΔ 50/01 Αρ. 17 & ΠΔ
37Α /87 Αρ. 13

2

Οδηγών

ΠΔ 50/01 Αρ. 21 & ΠΔ
37Α /87 Αρ. 13

3

Ηλεκτρολόγων ΔΕ 24

ΠΔ 50/01 Αρ. 17 & ΠΔ
37Α /87 Αρ. 13

4

Εργάτες Καθαριότητας Εξωτ. Χώρων

ΠΔ 50/01 Αρ. 25 & ΠΔ
37Α /87 Αρ. 25

3
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Ύστερα από τα παραπάνω , παρακαλώ για την έγκριση του αιτήματος πρόσληψης των
δέκα (10) μονίμων υπαλλήλων για την πλήρωση με προκήρυξη που εκδίδει το ΑΣΕΠ των
κενών θέσεων , όπως αναλυτικά προαναφέρθηκαν , στις υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου
Σιντικής για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου σε αυτόν τον τομέα.

Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει
σχετικά με την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων όπως
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και
λαμβάνοντας υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015



Τις διατάξεις της παρ. 3 της υποπαρ. ΣΤ1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄
222)



Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει



Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2463/98 όπως ισχύει



Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2134/13-7-2012/Β΄)



Τη Βεβαίωση αριθμ αρ. πρωτ: Δ.Υ/28-1-2019 της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι οι απαιτούμενες πιστώσεις για την
κάλυψη

μισθοδοσίας

των

δέκα

(10)

ατόμων

θα

εγγραφούν

στον

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 καθώς και στους προϋπολογισμούς
των επόμενων ετών .


Τη βεβαίωση αρ. πρωτ: Δ.Υ/28-1-2019 της Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι
κενές
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.

Εγκρίνει την

πρόσληψη μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού

χαρακτήρα στο Δήμο με τις παρακάτω ειδικότητες , ιεραρχημένες ως προς τον βαθμό
αναγκαιότητάς τους , ως εξής :
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΑ –ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός
ατόμων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1

Χειριστών μηχανημάτων
έργων

2

ΠΔ 50/01 Αρ. 17 &
ΠΔ 37Α /87 Αρ. 13

2

Οδηγών

2

ΠΔ 50/01 Αρ. 21 &
ΠΔ 37Α /87 Αρ. 13

3

Ηλεκτρολόγων ΔΕ 24

1

ΠΔ 50/01 Αρ. 17 &
ΠΔ 37Α /87 Αρ. 13

4

Εργάτες Καθαριότητας
Εξωτ. Χώρων

5

ΠΔ 50/01 Αρ. 25 &
ΠΔ 37Α /87 Αρ. 25

ΣΥΝΟΛΟ

10

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2019 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου :


Τον Κ.Α 30.6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά επιδόματα για την πρόσληψη 2 χειριστών μηχανημάτων και 2 οδηγών ) ¨
με το ποσό των 56.554 €.



Τον Κ.Α 30.6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
πρόσληψη 2 χειριστών μηχανημάτων και 2 οδηγών ¨

για την

με το ποσό των

€

15.951,12 € .


Τον Κ.Α 20.6011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά επιδόματα για την πρόσληψη 1 ηλεκτρολόγου ) ¨ με το ποσό
των 13.176 €.



Τον Κ.Α 20.6051 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου για την
πρόσληψη 1 ηλεκτρολόγου ¨ με το ποσό των € 3.717 € .



Τον Κ.Α 20.6011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά επιδόματα για την πρόσληψη 5 εργατών ) ¨ με το ποσό των
66.000 €.



Τον Κ.Α 20.6051 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο ¨
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
πρόσληψη 5 εργατών ¨ με το ποσό των 19.476,60 € .
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί με τα λοιπά στοιχεία του
φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων
προσλήψεων .
Δ. Αναθέτει όλες τις παρεπόμενες ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2019 .
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Σ.Υ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή 1

Τ.Υ

Υπογραφές 23

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
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