ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ης

ΘΕΜΑ εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης µε δίµηνη σύµβαση.
Εισηγητής: Βικέντιος Νικόλαος, Αντιδήµαρχος
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του
άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία
των πραγµατικά παρόντων µελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέµα θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά
προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης µε δίµηνη σύµβαση.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από
τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης µε δίµηνη σύµβαση.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Βικέντιος Νικόλαος, ο οποίος είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.5.2015) «…Για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης ή διορισµού µόνιµου προσωπικού, προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού µε θητεία, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται
προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εξαιρουµένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την
εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις µήνες, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα
µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως
ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του
Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη
προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύµφωνα
µε τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, καθώς και των
έµµισθων δικηγόρων και νοµικών συµβούλων.»
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.»
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ∆ήµου µας και πιο συγκεκριµένα:
Τέσσερις (4) Υδρονοµείς Άρδευσης
ακολούθως:

για χρονικό διάστηµα (2) δύο µηνών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως

(2) ∆ύο Υδρονοµείς Άρδευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου
(2) ∆ύο Υδρονοµείς Άρδευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων
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Η πρόσληψη των ανωτέρω είναι αναγκαία γιατί στην άρδευση στηρίζεται η εκµετάλλευση της αγροτικής γης και των
καλλιεργειών.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2020, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 1295/7.7.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ
Υδρονοµείς
Άρδευσης

4

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7.144,00

25-6041

1.740,00

25-6054.001

Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) ∆.Σ.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος
Καταµετρήθηκαν είκοσι µία (21) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού
τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ∆ήµου µας και πιο συγκεκριµένα:
Τέσσερις (4) Υδρονοµείς Άρδευσης
ακολούθως:

για χρονικό διάστηµα (2) δύο µηνών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως

(2) ∆ύο Υδρονοµείς Άρδευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου
(2) ∆ύο Υδρονοµείς Άρδευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων
Η πρόσληψη των ανωτέρω είναι αναγκαία γιατί στην άρδευση στηρίζεται η εκµετάλλευση της αγροτικής γης και των
καλλιεργειών.
Η πρόσληψη των ανωτέρω να βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους
2020, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 1295/7.7.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ
Υδρονοµείς
Άρδευσης

4

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7.144,00

25-6041

1.740,00

25-6054.001

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 113/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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