ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 63/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
3828/1-3-2018 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
Κακλαμάνη Αναστασία
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκληρός Παναγιώτης
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6
Κούρτης Φίλιππος
6
7
Σέρβος Κων/νος
7
Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
διάταξης.
ο
Το 10 θέμα προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε
9
Κοντομίχης Ευάγγελος
9
ο
ο
μετά το 6 και πριν το 7 .
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
Ο Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος ήταν εκτός ψηφοφορίας
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
ο
στο 2 θέμα Ε.Η.Δ.
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά-Πετούση
13
Θερμός Ευάγγελος
13
ο
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν το 4 θέμα Ε.Η.Δ.
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
ο
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επέστρεψε πριν το 1
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
ο
θέμα της Η.Δ. αποχώρησε πριν το 8 θέμα,
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
ο
επέστρεψε πριν το 12 και αποχώρησε πριν το
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
ο
17 θέμα της Η.Δ.
18
Τριλίβας Χρήστος
18
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Αραβανής Βασ.
19
Καρφάκη Μαριάννα
19
ο
αποχώρησαν πριν το 2 θέμα της Η.Δ.
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα επέστρεψε
21
Γρηγόρη Ασπασία
21
ο
το 2 θέμα της Η.Δ. και αποχώρησε πριν το
22
Βικέντιος Νικόλαος
22
ο
7 θέμα της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος
23
Μήτσουρας Πέτρος
23
ο
ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 2 θέμα της Η.Δ.
24
Αραβανής Βασίλειος
24
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
ο
πριν το 3 θέμα της Η.Δ.
26
Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
27
Σκληρός Φίλιππος
27
ο
το 4 θέμα της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία
28
Καββαδάς Θωμάς
28
Βικέντιος Νικόλαος και Ζουριδάκης
29
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
ο
Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν το 7 θέμα της
30
Γληγόρης Κων/νος
30
Η.Δ. Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος αποχώρησε
31
Βλάχος Κων/νος
31
ο
πριν το 8 θέμα της Η.Δ.
32
32
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν
33
33
ο

το 13 θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της Η.Δ. της αρ. 6ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών
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Η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, εισηγούμενη το
θέμα, είπε τα εξής:
«Με την αριθμ. 10/2018 Απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σχετικά με
τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
έτους 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/οικ.43827/20.12.2017
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
καθώς
και
την
υπ.
αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/οικ.41210/29.11.2017 δεύτερη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των
η
αιτημάτων περί προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2018, η 31 Ιανουαρίου 2018.
Στην αριθμ. οικ. 3449/5.2.2018 εγκύκλιο την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με
θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και στα ΝΠΙΔ αυτών», μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «… παρακαλούνται οι φορείς για την ορθή και
έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2018 και πιο συγκεκριμένα έως 16.3.2018 αιτήματα τα
οποία αφορούν σε προσωπικό ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και με «ανοικτή ημερομηνία» για αιτήματα τα οποία αφορούν σε
προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α και ΝΠΙΔ αυτών. Επίσης στην ίδια εγκύκλιο
επισημαίνεται ότι αιτήματα που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί κατ' εφαρμογή των
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11- 2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-2017 εγγράφων του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη δεδομένου του ειδικού
χαρακτήρα των αναγκών των φορέων των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, της ισχύος του μέγιστου
αριθμού των 933 εγκρίσεων συμβάσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους ΟΤΑ με έγκριση της
ΠΥΣ 33/2006, αλλά και των ειδικών διατάξεων για τη χορήγηση έγκρισης θέσεων σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές.
Κατόπιν των ανωτέρω η εισήγηση υποβάλλεται εκ νέου
Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο
πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του
δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για
την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4325/2015, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων
έργου στους ΟΤΑ α' βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών
αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την
οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα και δεν εγκρίνει τις προσλήψεις η επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου
Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου για το
έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2015. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το
προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το
προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων κατά το
σκέλος που δε επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύναψης συμβάσεων
έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να
λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
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2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14
Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' βαθμού και
ΝΠΙΔ αυτών,
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις
εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του
ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον απαιτείται χορήγηση
έγκρισης, υπό τη μορφή έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι
φορείς να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο
Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Έχοντας υπόψη:
•

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

•

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

•

τις δ/ξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.
4325/2015

•

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

•

τις δ/ξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016

•

την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και
2 υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4093/12

•

Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί « προγραμματισμού προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018»

•

Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/οικ22159/30.6.2017

•

Την υπ. αριθμ. οικ. 17349/25.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία για το έτος
2017 εγκρίθηκε η απασχόληση είκοσι τεσσάρων (24)ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λευκάδας. Οι συμβάσεις των είκοσι ενός (21)
ατόμων παρατάθηκαν με τις δ/ξεις του αρ.16 του ν.4429/16, άρα εγκρίθηκαν – υλοποιήθηκαν μόνο
τρείς (3) θέσεις ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών στο
Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2017.

•

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

Την αριθμ. 255/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. και
σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν.
Α
4479/2017 (ΦΕΚ 94 ΄)

•

Την αριθμ. 256/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017»

•

Την αριθμ. 352/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «προγραμματισμού προσλήψεων
τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017»

•

Την υπ. αριθμ. 98/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

•

Την υπ. αριθμ. 99/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

•

Την υπ. αριθμ. 2949/21.2.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών από την οποία
προκύπτει ότι με την υπ’ αριθ. 352/2017απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος μας απέστειλε
αίτημα για την κάλυψη είκοσι ενός (21) Οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας ενώ με την υπ’ αριθ. 256/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε
η σύναψη νέων συμβάσεων με είκοσι (20) ήδη εργαζόμενους στις θέσεις αυτές, μέχρι την κατάρτιση
των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές, ήτοι έως την 31-3-2018, σύμφωνα με τις
οδηγίες του άρθρου 24 του Ν.4479/17 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017. Παρ
όλα αυτά παρίσταται η ανάγκη για την υποβολή νέου αιτήματος για την έγκριση προσωπικού ΙΔΟΧ
διάρκειας έως οκτώ μήνες για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. 3449/5.2.2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2018, στους ΟΤΑ α΄και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για τον
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, ως ακολούθως:
Α . Πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:
• Ένας (1) ΔΕ24 24 Ηλεκτρολόγος
•

Ένας (1) ΔΕ Οδηγός διαξονικού ελκυστήρα

•

Ένας (1) ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB)

•

Ένας (1) ΔΕ30 Υδραυλικός
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για τους κάτωθι λόγους:

Tο μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον Δήμο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, δεδομένου ότι στους πρώην
Καποδιστριακούς Δήμους οι ανάγκες καλύπτονταν με εποχιακό προσωπικό.
Ο δήμος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός Δήμος 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 των ηλεκτρολόγων κρίνεται επιτακτική διότι στον Δήμο Λευκάδας υπηρετούν
τέσσερις (4) ηλεκτρολόγοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες όλου του
Δήμου Λευκάδας
Η πρόσληψη του Οδηγού Διαξονικού Ελκυστήρα απαιτείται προκειμένου να γίνει καθαρισμός
πρανών στους δρόμους από άγρια φυτική βλάστηση, δεδομένου ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί κανένας
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
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Η πρόσληψη του χειριστή μηχανημάτων έργων είναι επιτακτική διότι στον Δήμο Λευκάδας στον
οποίο υπάρχουν αρκετά μηχανήματα έργων, υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας (
2 μόνιμοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες τους θερινές μήνες
Η πρόσληψη ΔΕ Υδραυλικών 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
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 98/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31.12.2018
Β. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Ένας (1) ΠΕ Μουσειολόγων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες. Ο ανωτέρω θα είναι
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου «Άγγελος Σικελιανός»
Ένας (1) ΥΕ Εργατών Οικοδόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες. Ο ανωτέρω θα
είναι υπεύθυνος για τις επισκευές δικτύων υποδομών οδοποιίας, υδραυλικών και κτηριακών υποδομών.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 99/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31.12.2018.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στο σκέλος Β. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, αντί του: « Ένας (1) ΠΕ Μουσειολόγων» αντικαθίσταται με «Ένα (1) ΠΕ
Αρχαιολόγων Μουσειολόγων».
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με τριάντα (30) ψήφους αποφασίζει:
Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, έτους 2018, ως εξής:
Α . Πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:
• Ένας (1) ΔΕ24 24 Ηλεκτρολόγος
•

Ένας (1) ΔΕ Οδηγός διαξονικού ελκυστήρα

•

Ένας (1) ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB)

•

Ένας (1) ΔΕ30 Υδραυλικός
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για τους κάτωθι λόγους:

Tο μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον Δήμο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, δεδομένου ότι στους πρώην
Καποδιστριακούς Δήμους οι ανάγκες καλύπτονταν με εποχιακό προσωπικό.
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Ο δήμος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός Δήμος 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 των ηλεκτρολόγων κρίνεται επιτακτική διότι στον Δήμο Λευκάδας υπηρετούν
τέσσερις (4) ηλεκτρολόγοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες όλου του
Δήμου Λευκάδας
Η πρόσληψη του Οδηγού Διαξονικού Ελκυστήρα απαιτείται προκειμένου να γίνει καθαρισμός
πρανών στους δρόμους από άγρια φυτική βλάστηση, δεδομένου ότι στον Δήμο δεν υπηρετεί κανένας
υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
Η πρόσληψη του χειριστή μηχανημάτων έργων είναι επιτακτική διότι στον Δήμο Λευκάδας στον
οποίο υπάρχουν αρκετά μηχανήματα έργων, υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας (
2 μόνιμοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες τους θερινές μήνες
Η πρόσληψη ΔΕ Υδραυλικών 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
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 98/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31.12.2018
Β. Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη
της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
Ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες. Ο
ανωτέρω θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου «Άγγελος Σικελιανός»
Ένας (1) ΥΕ Εργατών Οικοδόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες. Ο ανωτέρω θα
είναι υπεύθυνος για τις επισκευές δικτύων υποδομών οδοποιίας, υδραυλικών και κτηριακών υποδομών.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 99/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα
εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά
την 31.12.2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 63/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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