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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 325/2019
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 42730

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 36ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006
Στα Χανιά, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44715/23-09-2019 πρόσκληση που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, απόντων των κ.κ.
Μιχαηλάκη Στυλιανού και Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνου και παρόντος του αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας (της
παράταξης «Μαζί για τα Χανιά της επόμενης ημέρας») κ.κ. Φραγκάκη Ιωάννη.
Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 322/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος.
Μετά την λήψη της υπ’ αριθμ. 323/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε ο κ. Νικηφοράκης Ιωάννης.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν παραβρέθηκε κανείς.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
Ζερβουδάκη Ελένη
Καλογριδάκης Μιχαήλ
Νικηφοράκης Ιωάννης
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Αποστολάκης Σπυρίδων
Δρακάκης Πέτρος
Γιακουμογιαννάκης Μύρων
Σπυριδάκης Ιωάννης
Φραγκάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαηλάκης Στυλιανός
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλο του Δήμου Χανίων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 42730/12-09-2019
εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:

•
•
•
•
•
•

•

Τις διατάξεις των άρθρων 205 παρ. 1 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν.
4325/2015 και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β' 12-12-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1688τ.Β/13-82015, 3827/τ.Β/1-11-2017, 415/τ.Β/14-2-2019).
Την απόφαση Δ.Σ. 87/2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΨΩΗ5-2ΧΖ) η οποία αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων ΙΔΟΧ
έτους 2019.
Το με αρ. Πρωτ. 32110/25-4-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ το οποίο εκδόθηκε μετά την με αρ. Πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, και
αφορά στην έγκριση τριών (3) θέσεων ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Το γεγονός ότι με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
αριθμ.33/2006 ΠΥΣ έγινε περικοπή στο αίτημα (απόφαση Δ.Σ. 87/2019) του Δήμου Χανίων που είχε υποβληθεί στο
πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του έτους 2019 και απαιτείται να καθοριστούν
εκ νέου οι ειδικότητες του προσωπικού ΙΔΟΧ.

ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΩΗ5-ΓΟ8

•

Τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ μηνών ως
ακολούθως:

α/α

Ειδικότητα

Αρ. ατόμων

Διάρκεια
Σύμβασης

Δ/νση

1

ΠΕ Κτηνιάτρου

1

8 μήνες

Τοπ.Οικ.
Ανάπτυξης

2

ΔΕ Τεχνιτών - Πλακάς

1

8 μήνες

Τεχνικών
Υπηρεσιών

3

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και εν ελλείψει
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

1

8 μήνες

Περιβάλλοντος,
Πρασίνου &
Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ

3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΕ Κτηνιάτρων)
Ο κτηνίατρος θα οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος του κτηνιατρείου και θα προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν στο
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου δηλ. εξέταση, τεστ για λεϊσμανίαση, ηλεκτρονική σήμανση,
αποπαρασίτωση, αντιλυσσικό εμβολιασμό, στείρωση, καταγραφή στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, τα υποβάλλει στην
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή (αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο
νόσημα), έχει την εποπτεία της περισυλλογής των αδέσποτων, με υποχρεωτική φυσική παρουσία στο χώρο του κτηνιατρείου
καθημερινά. Επίσης θα έχει την υποχρέωση περίθαλψης των ζώων του Δημοτικού Κήπου (τακτικός προληπτικός έλεγχος
υγείας τρεις (3) φορές ετησίως, εμβολιασμός αιγάγρων δύο (2) φορές ετησίως και αιμοληψία αιγάγρων μία (1) φορά
ετησίως).
Στο άρθρο 9 του ν. 4039/2012 αναφέρονται τα εξής:
«Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο…
2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά
κτηνιατρεία…
…
4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την
κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη
ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική
σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται
στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή…».
Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Χανίων τείνει να γίνει μη διαχειρίσιμος πλέον και αυτό αποτελεί ένα
πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο για την ποιότητα ζωής των ίδιων των ζώων αλλά και των πολιτών. Ο Δήμος, θέτει ως μια από
τις προτεραιότητες του την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την βελτίωση και την προστασία της ποιότητας της
ζωής, τόσο των ζώων όσο και των ίδιων των πολιτών.
Επιπρόσθετα ο Δήμος Χανίων έχει γίνει αποδέκτης πολλών επιστολών τουριστικών φορέων (Ένωση Ξενοδόχων Ν.
Χανίων, Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Χανίων) αλλά και επισκεπτών για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου
αριθμού αδέσποτων ζώων στην πόλη και οφείλει στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με σκοπό την
βελτίωση της εικόνας της πόλης.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΕ Τεχνιτών - Πλακάς)
Οι εργασίες για τη συντήρηση των υποδομών του Δήμου Χανίων έχει δυσχεράνει λόγω πολλών συνταξιοδοτήσεων. Επιπλέον
ορισμένοι υπάλληλοι από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Χανίων αντιμετωπίζουν
σοβαρά θέματα υγείας επομένως μετά την λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων που εργάζονται με το πρόγραμμα
Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ το πρόβλημα θα γίνει εντονότερο. Το αιτούμενο προσωπικό ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών Πλακάς, θα ενισχύσει τα υπάρχοντα συνεργεία μας ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης και επισκευής
πεζοδρομίων, παιδικών χαρών, σχολικών συγκροτημάτων κλπ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός)
Σε όλη τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας υπηρετεί μόνο ένα άτομο ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Όμως από το
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συγκεκριμένο τμήμα είναι απαραίτητο να συνταχθούν μελέτες, που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, για την
προμήθεια ανταλλακτικών, για εργασίες επισκευής οχημάτων, για ασφάλιση των οχημάτων, για προμήθεια ελαστικών,
καυσίμων και λιπαντικών, για προμήθεια επιβατικών, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων κτλ, για
πιστοποίηση μηχανημάτων έργου, για συστήματα ασφαλείας σε απορριμματοφόρα. Επίσης, είναι απαραίτητη η επαρκής
παρακολούθηση των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ ιδιωτών και Δήμου από υπάλληλο του Τμήματος με τεχνικές
γνώσεις.
Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του Τμήματος από εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνικές γνώσεις και η
πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού και ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α’)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ μηνών ως ακολούθως:

α/α

Ειδικότητα

Αρ. ατόμων

Διάρκεια
Σύμβασης

Δ/νση

1

ΠΕ Κτηνιάτρου

1

8 μήνες

Τοπ.Οικ.
Ανάπτυξης

2

ΔΕ Τεχνιτών - Πλακάς

1

8 μήνες

Τεχνικών
Υπηρεσιών

3

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και εν ελλείψει
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

1

8 μήνες

Περιβάλλοντος,
Πρασίνου &
Καθαριότητας

ΣΥΝΟΛΟ

3

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
Τσουκαλά Ουρανία

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

