ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 162
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. 7374/21-4-2017 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. Γαζής Πάνος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Καρφάκη Μαριάννα
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26.
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµπλήρωση της υπ΄ αριθ. 145/17 απόφασης ∆.Σ. που αφορά στον
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015, έτους 2017.
Εισηγητής: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών
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Η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, εισηγούµενη το
θέµα, είπε τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 145/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου οµόφωνα αποφασίσθηκε η πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι ενός
(21) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής,
κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
α) Για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών:
• Tέσσερις (4) ∆Ε29 Οδηγούς Απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
•

Έναν (1) ∆Ε29 Οδηγό διαξονικού ελκυστήρα

•

Έναν (1) ∆Ε28 Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων (Χειριστής σαρώθρου)

•

Εναν (1) ∆Ε Συντηρητή Μηχανηµάτων Καθαριότητας

β) Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών:
• ∆ώδεκα(12)ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας/συνοδούς απορριµµατοφόρων
•

∆ύο (2) ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας

Με την ∆ηµόσια Πρόσκληση 1/2017, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆)
κάλεσε τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, να
συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους ∆ήµους.
Με τον υπ. αριθµ. 1.253(25.10.2016) κωδικό δηλώσαµε εβδοµήντα έξι (76) θέσεις στο πρόγραµµα
«Κοινωφελούς εργασίας σε ∆ήµους» και µε τον υπ. αριθµ. 1.357/Θ/25.10.2016 κωδικό δηλώσαµε την
αντιστοίχηση των παραπάνω θέσεων µε έργα του ∆ήµου Λευκάδας.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ωφελούµενων, από την Υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών) απορρίφθηκαν ωφελούµενοι διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την επιλογή τους,
πιο συγκεκριµένα είτε γιατί δεν αποδείκνυαν προϋπηρεσία τριών ετών, είτε γιατί δεν είχαν την
απαιτούµενη άδεια κλπ. Οι θέσεις αυτές είναι: ∆Ε Ηλεκτρολόγων, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων,
∆Ε Υδραυλικών ,κλπ.
Ως εκ τούτου η δηµόσια πρόσκληση 1/2017 για όλες τις παραπάνω ειδικότητες απέβη άγονη.
Έχοντας υπόψη:
•

Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος ψηφίσθηκε µε τις υπ.
αριθµ. 222/11 & 281/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε τις υπ. αριθµ.
1520/24.2.12 & 2327/29.3.12 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 732/Β΄/13.3.12 & 1130/Β΄/10.4.12) αντίστοιχα,

•

τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21

•

τις δ/ξεις του αρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4325/2015

•

τις δ/ξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του
άρθρου πρώτου περιπτ. 1 και 2 υποπαρ. Ζ.5 του ν. 4093/2012

•

τις δ/ξεις της παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011

•

τις δ/ξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις
του άρθρου 41 παρ.1α του ν. 4325/2015

•

την υπ. αριθµ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ. αριθµ. 55/98 και 236/94 όπως
ισχύουν)

•

τις δ/ξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σε συνέχεια της υπ. αριθµ. 145/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
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ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2017»
Και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκ. ΥΠ.ΕΣ. οικ:3948/6.2.2017, εισηγούµαι την λήψη απόφασης των
κάτωθι ειδικοτήτων:
Προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού
αριθµού τριών (3) ατόµων για έξι (6) µήνες, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
• Έναν (1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων
•

Έναν (1) ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Χειριστής JCB)

•

Έναν (1) ∆Ε Υδραυλικών
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για τους κάτωθι λόγους:

Tο µόνιµο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον ∆ήµο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες. Ο δήµος Λευκάδας ως νησιωτικός και
τουριστικός ∆ήµος έχει αυξηµένες ανάγκες ιδίως κατά την θερινή περίοδο. Κι αυτό διότι την
συγκεκριµένη εποχή (αρχής γινοµένης από την άνοιξη) προσέρχεται στην Λευκάδα µεγάλος αριθµός
τουριστών, µε µεγαλύτερη προσέλευση τα τριήµερα, λόγω και της οδικής πρόσβασης µε την
Αιτωλοακαρνανία. Έτσι έχουµε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Η πρόσληψη του ηλεκτρολόγου κρίνεται επιτακτική διότι στον ∆ήµο Λευκάδας υπηρετούν δύο (2)
ηλεκτρολόγοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες όλου του ∆ήµου
Λευκάδας
Η πρόσληψη του χειριστή µηχανηµάτων έργων (JCB) είναι επιτακτική διότι στον ∆ήµο Λευκάδας
δεν υπηρετεί µόνο ένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες ιδίως
τους θερινούς µήνες
Η πρόσληψη του Υδραυλικού είναι απαραίτητη αφού το δίκτυο ύδρευσης εξαπλώνεται σε µεγάλη
έκταση σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, είναι κατασκευασµένο προ πολλών δεκαετιών µε
αποτέλεσµα να χρήζει άµεσης συντήρησης, παρουσιάζει πολλά προβλήµατα ιδίως κατά τους θερινούς
µήνες όπου ο τουρισµός αυξάνεται κατακόρυφα και το υπάρχον προσωπικό δεν είναι επαρκές για να
καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ 563/24.4.2017 βεβαίωση
της οικονοµικής υπηρεσίας
Κ.Α. 20-6041 (Τακτικές Αποδοχές)
Κ.Α. 20-6054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές).»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος πρότεινε να αντικατασταθεί ο ηλεκτρολόγος,
µε οδηγό διαξονικού ελκυστήρα.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η πρόταση του κ. ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή από το ∆ηµ. Συµβούλιο.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων για έξι (6) µήνες, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
• Έναν (1) ∆Ε29 οδηγού διαξονικού ελκυστήρα
•

Έναν (1) ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Χειριστής JCB)

•

Έναν (1) ∆Ε Υδραυλικών
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Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων, σύµφωνα µε τις βεβαιώσεις της οικονοµικής
υπηρεσίας:
Κ.Α. 20-6041 (Τακτικές Αποδοχές)
Κ.Α. 20-6054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές).
Κ.Α. 25-6041 (Τακτικές Αποδοχές)
Κ.Α. 25-6054.001 (Εργοδοτικές Εισφορές).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 162/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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