ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 273/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14240/13-7-2018
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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
21
Θερµός Ευάγγελος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, επανήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 20ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
δίµηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
στην υπηρεσία καθαριότητας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, ο οποίος διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, ορίζονται τα εξής:
«1. 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. Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180).
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 κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π.,
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων,
εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280
Α'), όπως ισχύει.»
Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3812/09 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.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 185/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, «περί πρόσληψης προσωπικού
Ι.∆.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων, µε δίµηνη σύµβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες στην υπηρεσία
καθαριότητας» αποφασίσθηκε µεταξύ άλλων, η πρόσληψη προσωπικού εννέα (9) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας. Κατόπιν τούτου και µετά την υπ. αριθµ. 116403/19.6.2018 Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, συντάχθηκε η αριθµ. 12472/20.6.2018
(Α∆Α: Ψ9ΑΞΩΛΙ-5Μ1) Ανακοίνωση για την πρόσληψη των ανωτέρω ατόµων. Υποβλήθηκαν εννέα (9) εµπρόθεσµες
αιτήσεις υποψηφίων και προσλήφθηκαν όλοι σύµφωνα µε την αριθµ. 13216/29.6.2018 (Α∆Α: 65ΒΤΩΛΙ-Κ1Β)
Απόφαση ∆ηµάρχου.
Με την υπ. αριθµ. 13400/2.7.2018 αίτηση παραιτήθηκε προσλαµβανόµενος από την ανωτέρω θέση
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το αριθµ. 943/24.5.2018 έγγραφο του τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, σχετικό µε την πρόσληψη
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για δύο (2) µήνες για την κάλυψη αναγκών του ανωτέρω τµήµατος σε όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Λευκάδας, εισηγούµαστε:
Την πρόσληψη προσωπικού δίµηνης διάρκειας µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., των παρακάτω ειδικοτήτων:
•

Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Η πρόσληψη του ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018,
σύµφωνα µε την αριθµ. 1279/5.7.2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.000,00

20-6041

600,00

20-6054.001

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη προσωπικού δίµηνης διάρκειας µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., σύµφωνα µε την ανωτέρω
εισήγηση, των παρακάτω ειδικοτήτων:
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•

Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Η πρόσληψη του ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018,
σύµφωνα µε την αριθµ. 1279/5.7.2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
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20-6041

600,00

20-6054.001

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 273/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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