ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 94
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.30
ήρθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 8848/5-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Φίλιππας Γεώργιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος

Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Μαργέλης Γεώργιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 23 µέλη.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ.Α.Καββαδάς.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 9/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε επικαιροποίηση εγκριτικής απόφασης για την πρόσληψη
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί-
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Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον» για
την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων έτους 2012.

Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος,
Πρόεδρος ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Λευκάδας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή απαιτείται απόφαση του ∆.Σ. προκειµένου
να αποσταλούν τα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ για έγκριση.
Ο Προεδρεύων θέτει το κατεπείγον της συνεδρίασης προς έγκριση στο Σώµα.
Οµόφωνα το ∆.Σ. αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Η Αντιδήµαρχος κα Σκιαδά –Πετούση Ζωϊτσα, εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Το ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ “Παιδικοί – Βρεφονηπιακού Σταθµοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριµνα
– Αθλητισµός – Πολιτισµός – Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας” µε την 63/18-7-2012 απόφαση του
και µετά την 28115/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αφού έλαβε υπόψιν του τις
ανάγκες

των

παιδικών

σταθµών

του

∆ήµου,

οι

οποίοι

έχουν

ενταχθεί

στο

συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ “Εναρµόνηση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής”, αποφάσισε να ζητήσει την έγκριση για 4 θέσεις προσωπικού ορισµένου χρόνου και
συγκεκριµένα: 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 2 θέσεις ΥΕ καθαριστριών εσωτερικών χώρων
για τον παιδικό σταθµό Λευκάδας και 1 θέση ∆Ε µαγείρων για τον παιδικό σταθµό Βλυχού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε το αρ. 12568/29-3-2013 έγγραφό του µας γνωστοποιεί
ότι εγκρίθηκαν οι θέσεις που ζητήθηκαν και το ΑΣΕΠ µας ζητάει επικαιροποίηση του αιτήµατος
από το ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ επικαιροποίησε µε την 19/5-4-2013 απόφασή του την αναγκαιότητα
των τεσσάρων (4) προσλήψεων για τους παιδικούς σταθµούς.
Παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επικαιροποίηση του αιτήµατος για
τέσσερις (4) θέσεις στο Ν.Π.∆.∆ µε πρόσληψη ορισµένου χρόνου έως 30/8/2013 µε
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον το πρόγραµµα “Εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής” συνεχισθεί.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν 2, οι κ.κ. Γ.Αραβανής και Σ.Βλάχος, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν
συναινούν σ' αυτή τη διαδικασία γιατί καλύπτουν θέσεις πάγιου χαρακτήρα και πρέπει να
γίνουν µόνιµες προσλήψεις.
Η παράταξη του κ.Κ.∆ρακονταειδή ψηφίζει µε την πάγια επιφύλαξή τους ότι θα πρέπει
να εγκριθούν θέσεις µόνιµου χαρακτήρα, γιατί οι θέσεις αυτές καλύπτουν µόνιµες πάγιες
ανάγκες.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
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αφού έλαβε υπόψη του την

Την επικαιροποίηση του αιτήµατος για έγκριση τεσσάρων (4) θέσεων στο Ν.Π.∆.∆.
«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί

Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική

Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-

Περιβάλλον» και συγκεκριµένα 1 θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 2 θέσεις ΥΕ καθαριστριών
εσωτερικών χώρων για τον παιδικό σταθµό Λευκάδας και 1 θέση ∆Ε µαγείρων για τον παιδικό
σταθµό Βλυχού, µε πρόσληψη ορισµένου χρόνου έως 30/8/2013, µε δυνατότητα παράτασης ή
ανανέωσης, εφόσον το πρόγραµµα “Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής”
συνεχισθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 94/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ
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