ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 129
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 5379/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6.
6. Σέρβος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. ψηφοφορία του 1ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε
13. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. 6ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. Τριλίβας Χρήστος
18. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
19. Καρφάκη Μαριάννα
19.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. πριν την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. 13ου θέµατος της Η.∆.
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
ου
27. Σκληρός Φίλιππος
27. την ψηφοφορία του 17 θέµατος της Η.∆. και
28. Καββαδάς Θωµάς
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18ου θέµατος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. της Η.∆.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για
έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 5002118 του Ε.Π «Ιόνια
Νησιά 2014-2020».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1. To άρθρο 4 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
2. Την µε Κωδικό ΙΟΝ18 Α/Α ΟΠΣ: 1568/8-7-2016 Α.Π. ΟΙΚ.1590 Πρόσκληση Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
και καταπολέµηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου στα Ιόνια Νησιά».
3. Την µε αριθµ. πρωτ. 18729/29-9-2016 αίτηση χρηµατοδότησης Πράξης του ∆ικαιούχου
∆ήµου Λευκάδας προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π.
«Ιόνια Νησιά 2014-2020», και την αριθµ. πρωτ. 4239/8-3-2017 Απόφαση υλοποίησης µε ίδια
µέσα στην οποία µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, η στελέχωση της δοµής θα γίνει µε
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) και πλήρη απασχόληση (για
36 µήνες όση και η διάρκεια λειτουργίας της δοµής–ετήσιες συµβάσεις µε δυνατότητα
ανανέωσης) και συγκεκριµένα δύο (02) ατόµων (1 διοικητικό και 1 βοηθητικό προσωπικό).
4. Την µε αριθµ. πρωτ. Α.Π. 2220/30-11-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί
ένταξης της Πράξης µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης»-ΦΕΚ 28/Α/1994-, όπως ισχύει.
6. Το αριθµ. πρωτ. 40091/13-12-2016 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
δράσεων «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων» µε το
οποίο κοινοποιούνται οι δ/ξεις της παργρ. 5 άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, σύµφωνα µε τις
οποίες, η πρόσληψη προσωπικού Ι∆ΟΧ στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων εξαιρέθηκε της έγκρισης της ΠΥΣ33/06.
7. Το ίδιο ως άνω έγγραφο µε το οποίο κοινοποιούνται οι δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν.
4430/2016 µε τις οποίες καθορίζονται ειδικά κριτήρια µοριοδότησης για το προσωπικό που
θα στελεχώσει τις προαναφερόµενες δοµές.
8. Το αριθµ. πρωτ. 129/20-1-2017 έγγραφο Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το οποίο
αποστέλλεται Επικαιροποιηµένος Οδηγός Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµής Παροχής
Βασικών Αγαθών (Ιούνιος 2016) ο οποίος µεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…Στην περίπτωση
προσλήψεων υπαλλήλων Ορισµένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει
το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους
ΟΤΑ και τα Νοµικά τους πρόσωπα για συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, µε
όρους ΑΣΕΠ…».
9. Την αριθµ. 33/2017 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία έγινε αποδοχή εκτέλεσης του έργου και
αποδοχή της πίστωσης.
10. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµό ∆ήµου Λευκάδας οικ. έτους 2017 έχουν προβλεφθεί
ισόποσες µε την χρηµατοδότηση του προγράµµατος πιστώσεις, σύµφωνα µε την αριθµ.
πρωτ. 5455/23-3-2017 βεβαίωση ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002118, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη,
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας και των διακρίσεων», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ 18729/29-9-2016
αίτηση χρηµατοδότησης ∆ήµου Λευκάδας και την αριθµ. πρωτ. Α.Π. 2220/30-11-2016 Απόφαση
ένταξης, όπως παρακάτω :
Ειδικότητα
ΤΕ
∆ιοικητικού
(συντονιστής)

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
Ένα (01) έτος από την υπογραφή της
01
σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης
έως
τη
λήξη
του
προγράµµατος (ήτοι συνολικό διάστηµα
απασχόλησης 36 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης-
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πλήρης απασχόληση)
Ένα (01) έτος από την υπογραφή της
01
σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης
έως
τη
λήξη
του
προγράµµατος (ήτοι συνολικό διάστηµα
απασχόλησης 36 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασηςπλήρης απασχόληση)
Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής του ως άνω προσωπικού (κριτήρια βαθµολόγησης, ενέργειες
δηµοσιότητας, κ.λπ) θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 1590/8-7-2016 Πρόσκληση
της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( Κωδικός ΙΟΝ 18/Α/Α ΟΠΣ 1568), στα συνοδευτικά έγγραφα
αυτής (Οδηγός Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών -Ιούνιος 2016), τα
σχετικά έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών και τις κείµενες διατάξεις.
Οι αρµοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρµογής και
Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών -Ιούνιος 2016.
Λοιπές λεπτοµέρειες θα καθορισθούν στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στα συνοδευτικά
έγγραφα αυτής (παραρτήµατα)
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι επτά (27) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002118, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη,
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της φτώχειας και των διακρίσεων», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ 18729/29-9-2016
αίτηση χρηµατοδότησης ∆ήµου Λευκάδας και την αριθµ. πρωτ. Α.Π. 2220/30-11-2016 Απόφαση
ένταξης, όπως παρακάτω :
∆Ε
∆ιοικητικού
(βοηθητικό
προσωπικό)

Ειδικότητα
ΤΕ
∆ιοικητικού
(συντονιστής)

∆Ε
∆ιοικητικού
(βοηθητικό
προσωπικό)

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
Ένα (01) έτος από την υπογραφή της
01
σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης
έως
τη
λήξη
του
προγράµµατος (ήτοι συνολικό διάστηµα
απασχόλησης 36 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασηςπλήρης απασχόληση)
Ένα (01) έτος από την υπογραφή της
01
σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης
έως
τη
λήξη
του
προγράµµατος (ήτοι συνολικό διάστηµα
απασχόλησης 36 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασηςπλήρης απασχόληση)

Η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής του ως άνω προσωπικού (κριτήρια βαθµολόγησης, ενέργειες
δηµοσιότητας, κ.λπ) θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. 1590/8-7-2016 Πρόσκληση
της Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( Κωδικός ΙΟΝ 18/Α/Α ΟΠΣ 1568), στα συνοδευτικά έγγραφα
αυτής (Οδηγός Εφαρµογής και Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών -Ιούνιος 2016), τα
σχετικά έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών και τις κείµενες διατάξεις.
Οι αρµοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρµογής και
Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών -Ιούνιος 2016.
Λοιπές λεπτοµέρειες θα καθορισθούν στην ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στα συνοδευτικά
έγγραφα αυτής (παραρτήµατα)
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 129/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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