ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 173
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-52013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης Δημήτριος
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 14ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις ( σχετ. το αριθμ.
Πρωτ. 12777/2-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
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 δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.
2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 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 παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον
κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το
χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων 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.
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Σύμφωνα με την αρίθμ. 8920/6.3.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος έχει
αποστείλει αίτημα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αρίθμ. 12777/2.4.13 εγκύκλιο του μας γνωρίζει ότι οι φορείς
μπορούν να προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις κατά τις
διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07 όπως ισχύει με έλεγχο νομιμότητας των
σχετικών αποφάσεων από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Για τους πυροφύλακες κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη τους γιατί εδώ και μία διετία που
εφαρμόζεται το μέτρο με τις περιπολίες και την μέριμνα για πυρκαγιές είχαμε λιγότερες
πυρκαγιές και προστατεύθηκαν τα δάση.
Οι περιπολίες γίνονται σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας.
Για τους υδρονομείς άρδευσης είναι αναγκαία η πρόσληψη τους γιατί στην άρδευση στηρίζεται
η εκμετάλλευση της αγροτικής γης και των καλλιεργειών.
Ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος όπου ο πληθυσμός της Λευκάδας πολλαπλασιάζεται
και οι ανάγκες για καθαριότητα είναι αυξημένες.
Ειδικότερα στο Δήμο Λευκάδας υπάρχουν μηχανήματα που είναι ακινητοποιημένα λόγω
έλλειψης χειριστών. Απαιτούνται δύο χειριστές JCB προκειμένου να λειτουργήσουν
τουλάχιστον δύο μηχανήματα για να συλλέγουν τα βαριά αντικείμενα και να μπορούν να
καθαρίζουν τους δρόμους από χόρτα και να ανοίγουν δρόμους για την διευκόλυνση των
απορριμματοφόρων.
Σχετικά με τους ναυαγοσώστες ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη
σε 8 ακτές οι οποίες έχουν κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή πολυσύχναστες έχει δε λάβει από
πέρυσι 7 γαλάζιες σημαίες.
Για YE εργάτη γενικών καθηκόντων απαιτείται η πρόσκαιρη πρόσληψή του λόγω των
σιδηροκατασκευών που γίνονται και πρέπει να χρωματιστούν τόσο για λόγους καλαισθησίας
όσο και προστασία από τις καιρικές συνθήκες καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούνται στην
υπηρεσία πρασίνου.
Κατόπιν αυτού η Υπηρεσία για να αντιμετωπίσει τις παραπάνω έκτακτες και κατεπείγουσες
ανάγκες της τουριστικής περιόδου θα απαιτηθεί η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την πρόσληψη με
δίμηνες συμβάσεις.
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Ναυαγοσωστών
ΥΕ Πυροφυλάκων
ΥΕ Υδρονομέων
ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων
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σκούπα, τσάπα)
ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων

(καταστροφέας,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
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ΣΥΝΟΛΟ
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Η δαπάνη των αποδοχών για την υπηρεσία καθαριότητας για χρονική περίοδο ενός διμήνου θα
βαρύνουν τον ΚΑ 20-6041 με το ποσό των 6.000,00€ για αποδοχές και τον ΚΑ 20-6054 με το
ποσό των 2.500,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
Για την υπηρεσία άρδευσης θα βαρύνουν τον ΚΑ 25-6041 με το ποσό των 12.000,00€ για
αποδοχές και τον ΚΑ 256054001 με το ποσό των 4.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
Για τους πυροφύλακες, ναυαγοσώστες και εργάτης γενικών καθηκόντων θα βαρύνουν τον ΚΑ
70-6041 με το ποσό των 32.000,00€ για αποδοχές και ΚΑ 706054.001 με το ποσό των
13.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του
έτους 2013.
Παρακαλούμε για την έγκριση της εισήγησης.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Δεν έχω πειστεί για την πρόσληψη των υδρονομέων. Οι υδρονομείς από
6 να γίνουν 4 και να αυξηθούν κατά 2 οι πυροφύλακες.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 1, ο κ.Σ.Βλάχος.
Ο κ.Κ.Δρακονταειδής ψηφίζει με την πάγια διατύπωσή του για τις εργασιακές
συμβάσεις και την πρότασή του για την πρόσληψη 2 πυροφυλάκων επιπλέον και μείωση των
υδρονομέων κατά 2.
Ο κ.Βασίλης Στραγαλινός ψηφίζει με την επιφύλαξη για μείωση κατά 2 των υδρονομέων
και αύξηση κατά 2 των πυροφυλάκων.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση πρόσληψης του κάτωθι προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για να αντιμετωπίσει τις παραπάνω έκτακτες και
κατεπείγουσες ανάγκες της τουριστικής περιόδου:
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Η δαπάνη των αποδοχών για την υπηρεσία καθαριότητας για χρονική περίοδο ενός διμήνου θα
βαρύνουν τον ΚΑ 20-6041 με το ποσό των 6.000,00€ για αποδοχές και τον ΚΑ 20-6054 με το
ποσό των 2.500,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
Για την υπηρεσία άδρευσης θα βαρύνουν τον ΚΑ 25-6041 με το ποσό των 12.000,00€ για
αποδοχές και τον ΚΑ 256054001 με το ποσό των 4.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
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Για τους πυροφύλακες, ναυαγοσώστες και εργάτης γενικών καθηκόντων θα βαρύνουν τον ΚΑ
70-6041 με το ποσό των 32.000,00€ για αποδοχές και ΚΑ 706054.001 με το ποσό των
13.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές.
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του
έτους 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 173/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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