ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
17:30, 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. 5483/20-3-2015 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. Γεωργάκης Γεώργιος
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Λώλη Γεωργία
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Τριλίβας Χρήστος
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
Θερµός Ευάγγελος
6. Σέρβος Κων/νος
6.
Γράψας Αθανάσιος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόριος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Γαζής Πάνος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Φίλιππας Γεώργιος
13. που ήταν παρών.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Ο ∆.Σ. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος,
17. Μαργέλης Σπυροπάνος
17. αποχώρησε πριν τη συζήτηση του
18. Κατωπόδη Ευανθία
18. 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
19. Καρφάκη Μαριάννα
19. και επανήλθε πριν την συζήτηση του
20. Βικέντιος Νικόλαος
20. 9ου θέµατος.
21. Σκληρός Παναγιώτης
21.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. Οι ∆.Σ. κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα,
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Κατωπόδη Ευανθία και
25. Σκληρός Φίλιππος
25. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν
26. Σταµατέλου ∆ήµητρα
26. την συζήτηση του 10ου θέµατος της
27. Γληγόρης Κων/νος
27. ηµερήσιας διάταξης.
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 επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 5ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Aπόφαση ∆.Σ για προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, έτους 2015.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Το θέµα εισηγείται ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, ο οποίος διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«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 ΝΠ∆∆ 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 αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 10 του ν. 4257/2014, απαιτείται έγκριση των θέσεων µέσω της έκδοσης ΚΥΑ για τις
κάτωθι περιπτώσεις:
- προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα. 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 υπό τη µορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία
κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συµβάσεις δεν υπόκεινται στον
περιορισµό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν. 3896/11, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 αφορά στον περιορισµό στις εγκρίσεις πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου όπου συγκεκριµένα για το έτος 2011 περιορίσθηκαν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ 2 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007, ορίζεται ότι ειδικά το
προσωπικό που προσλαµβάνεται για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν υπάγεται
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'),όπως ισχύει. Η ανωτέρω διάταξη
καταργήθηκε µε τις δ/ξεις της περιπτ. γ' της παρ.8 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ
66/31.03.2011 τεύχος Α'), η οποία όµως καταργήθηκε µε τις δ/ξεις της παρ. 14 του άρθρου 12
του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι µετά τη δηµοσίευση του ν. 4071/2012 αλλά και του ν.
4257/2014, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία κατανέµονται οι
εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα και δεν εγκρίνει τις προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τις
οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου
να λάβουν έγκριση µε την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι οι
εξής:
α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις µέγιστης διάρκειας οκτώ ή,
προκειµένου για παιδικούς σταθµούς, έντεκα µηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως
ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις στο πλαίσιο της
υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Σηµειωτέων ότι
έγκριση απαιτείται και για την ανανέωση των συµβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραµµάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείµενες διατάξεις
(άρθρο 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει),
β) Συµβάσεις µίσθωσης έργου, µέγιστης διάρκειας ενός έτους
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γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ
µηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισµός,
ύδρευση κ.λπ.)
δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβασιούχοι µίσθωσης έργου
αµειβόµενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο που εισπράττει ο φορέας για
την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας στους ωφελούµενους (π.χ. δηµοτικά ωδεία).
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι, ΝΠ∆∆ 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).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον απαιτείται
χορήγηση έγκρισης, υπό τη µορφή έκδοσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, θα πρέπει οι
ενδιαφερόµενοι φορείς να αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να προωθηθούν για
έγκριση.
Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων θα καλύψουν αµιγώς εποχικές ανάγκες που
παρουσιάζονται σε ετήσια βάση (π.χ. πρόσληψη ναυαγοσωστών για την θερινή περίοδο)
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/09 είναι απαραίτητο οι φορείς να
αποστέλλουν δια των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο ΥΠΕΣ αίτηµα παροχής
γνωµοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών, προκειµένου να εκδοθεί η
προβλεπόµενη απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του ΑΣΕΠ.
Εχοντας 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 δ/ξεις της περίπτωσης δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010

•

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

•

τις δ/ξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου
10 του Ν. 4257/2014

•

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

•

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 7057/25.2.2015

•

την υπ. αριθµ. 4051/2183/25.2.2015 εγκύκλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νησου
– ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. οικ.
7057/25.2.2015 εισηγούµαι την λήψη απόφασης των κάτωθι ειδικοτήτων:
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Α . ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Την
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οκτώ ( 28 ) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
- ∆ύο (2) ΤΕ Ηλεκτρολόγοι
- Τέσσερις (4) ∆Ε Οδηγοί Απορριµµατοφόρων Καθαριότητας
µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
- Ένας (1) ∆Ε Οδηγός ∆ιαξονικού Ελκυστήρα
- Ένας (1) ∆Ε Συντηρητής Μηχανηµάτων Καθαριότητας
- Τρείς (3) ∆Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (εκσκαφέας φορτωτής JCB)
- Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (Σάρωθρο)
- Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρο)
- ∆εκατρείς (13) Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων)
- ∆ύο (2) Εργάτες Καθαριότητας
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, σε όλες τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες (Καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµός) 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, δεδοµένου ότι στους πρώην
Καποδιστριακούς ∆ήµους οι ανάγκες καλύπτονταν µε εποχιακό προσωπικό.
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.
Επιβάλλεται να γίνει συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισµό όλων των τοπικών
διαµερισµάτων. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την συγκοµιδή απορριµµάτων καθώς
και τον ευπρεπισµό των οδών – πλατειών των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Η πρόσληψη των οδηγών είναι άκρως απαραίτητη λόγω των αυξηµένων δροµολογίων
καθαριότητας τους θερινούς µήνες αλλά και της µεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού
Η πρόσληψη όλων των χειριστών µηχανηµάτων έργων είναι επιτακτική διότι στον ∆ήµο
Λευκάδας στον οποίο υπάρχουν (10) δέκα µηχανήµατα έργων, υπηρετούν µόνο υπάλληλοι
αντίστοιχης ειδικότητας ( 3 µόνιµοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες ιδίως
τους θερινούς µήνες
Η πρόσληψη του συντηρητή µηχανηµάτων Καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης είναι
αναγκαία διότι ο ∆ήµος Λευκάδας δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα µε αποτέλεσµα να
αποστέλλουµε όλα τα ανωτέρω οχήµατα ακόµα και για πολύ απλές συντηρήσεις, σε
αντιπροσωπείες και αυτό να αποφέρει στον ∆ήµο τεράστιο κόστος

Η πρόσληψη των ηλεκτρολόγων κρίνεται επιτακτική διότι στον ∆ήµο Λευκάδας υπηρετούν τρείς
(3) ηλεκτρολόγοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες όλου του
∆ήµου Λευκάδας
Η πρόσληψη του Οδηγού ∆ιαξονικού Ελκυστήρα απαιτείται προκειµένου να γίνει καθαρισµός
πρανών στους δρόµους από άγρια φυτική βλάστηση, δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί
κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (παρ. 8 άρθρου 9 Ν.
3812/2009)
την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού επτά ( 7 ) ατόµων για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών του δήµου µας
και πιο συγκεκριµένα:
Επτά (7) ναυαγοσώστες ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης ως ακολούθως:
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Πέντε (5) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών (1/6/2015 έως 31/8/2015) για
πολυσύχναστες παραλίες
∆ύο (2) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών (1/7/2015 έως 31/8/2015) για
κάλυψη µη πολυσύχναστων παραλιών
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η επίβλεψη
των ακτών και η ασφάλεια των λουοµένων κατά την θερινή περίοδο.
Θα πρέπει να αποσταλεί αίτηµα παροχής γνωµοδότησης για την πλήρωση των
ναυαγοσωστών µέσω Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας & Ιονίου, το
οποίο θα διαβιβασθεί στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του ΑΣΕΠ.
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους
2015 του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.
Κ.Α. 70/6041 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»
Κ.Α. 70/6054.0010 «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα , µε
είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει:
Α . ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Την
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι οκτώ ( 28 ) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου µας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
- ∆ύο (2) ΤΕ Ηλεκτρολόγοι
- Τέσσερις (4) ∆Ε Οδηγοί Απορριµµατοφόρων Καθαριότητας
µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
- Ένας (1) ∆Ε Οδηγός ∆ιαξονικού Ελκυστήρα
- Ένας (1) ∆Ε Συντηρητής Μηχανηµάτων Καθαριότητας
- Τρείς (3) ∆Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Έργων (εκσκαφέας φορτωτής JCB)
- Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (Σάρωθρο)
- Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Έργων (Καλαθοφόρο)
- ∆εκατρείς (13) Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων)
- ∆ύο (2) Εργάτες Καθαριότητας
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, σε όλες τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες (Καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµός) 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, δεδοµένου ότι στους πρώην
Καποδιστριακούς ∆ήµους οι ανάγκες καλύπτονταν µε εποχιακό προσωπικό.
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.
Επιβάλλεται να γίνει συγκρότηση συνεργείων για τον καθαρισµό όλων των τοπικών
διαµερισµάτων. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την συγκοµιδή απορριµµάτων καθώς
και τον ευπρεπισµό των οδών – πλατειών των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Η πρόσληψη των οδηγών είναι άκρως απαραίτητη λόγω των αυξηµένων δροµολογίων
καθαριότητας τους θερινούς µήνες αλλά και της µεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού
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Η πρόσληψη όλων των χειριστών µηχανηµάτων έργων είναι επιτακτική διότι στον ∆ήµο
Λευκάδας στον οποίο υπάρχουν (10) δέκα µηχανήµατα έργων, υπηρετούν µόνο υπάλληλοι
αντίστοιχης ειδικότητας ( 3 µόνιµοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες ιδίως
τους θερινούς µήνες
Η πρόσληψη του συντηρητή µηχανηµάτων Καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης είναι
αναγκαία διότι ο ∆ήµος Λευκάδας δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα µε αποτέλεσµα να
αποστέλλουµε όλα τα ανωτέρω οχήµατα ακόµα και για πολύ απλές συντηρήσεις, σε
αντιπροσωπείες και αυτό να αποφέρει στον ∆ήµο τεράστιο κόστος
Η πρόσληψη των ηλεκτρολόγων κρίνεται επιτακτική διότι στον ∆ήµο Λευκάδας υπηρετούν τρείς
(3) ηλεκτρολόγοι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες όλου του
∆ήµου Λευκάδας
Η πρόσληψη του Οδηγού ∆ιαξονικού Ελκυστήρα απαιτείται προκειµένου να γίνει καθαρισµός
πρανών στους δρόµους από άγρια φυτική βλάστηση, δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί
κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (παρ. 8 άρθρου 9 Ν.
3812/2009)
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού επτά ( 7 ) ατόµων για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών του δήµου µας
και πιο συγκεκριµένα:
Επτά (7) ναυαγοσώστες ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης ως ακολούθως:
Πέντε (5) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών (1/6/2015 έως 31/8/2015) για
πολυσύχναστες παραλίες
∆ύο (2) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών (1/7/2015 έως 31/8/2015) για
κάλυψη µη πολυσύχναστων παραλιών
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η επίβλεψη
των ακτών και η ασφάλεια των λουοµένων κατά την θερινή περίοδο.
Θα πρέπει να αποσταλεί αίτηµα παροχής γνωµοδότησης για την πλήρωση των
ναυαγοσωστών µέσω Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας & Ιονίου, το
οποίο θα διαβιβασθεί στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του ΑΣΕΠ.
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2015
του σκέλους των εξόδων του ∆ήµου.
Κ.Α. 70/6041 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»
Κ.Α. 70/6054.0010 «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.62/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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