ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 11/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
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.
1423/25-1-2018 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
Παπαδόπουλος Ανδρέας
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
6
Κούρτης Φίλιππος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
9
Βλάχος Κων/νος
9
10 Κοντομίχης Ευάγγελος
10
11 Αρβανίτης Σπυρίδων
11
12 Κατηφόρης Χρήστος
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13 Φίλιππας Γεώργιος
13
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
14 Θερμός Ευάγγελος
14
15 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
16 Βλάχος Ευστάθιος
16
17 Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18 Τριλίβας Χρήστος
18
19 Καρφάκη Μαριάννα
19
20 Κατωπόδη Ευανθία
20
21 Γρηγόρη Ασπασία
21
22 Βικέντιος Νικόλαος
22
23 Μήτσουρας Πέτρος
23
24 Αραβανής Βασίλειος
24
25 Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
26 Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
27 Σκληρός Φίλιππος
27
28 Καββαδάς Θωμάς
28
29 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
30 Γληγόρης Κων/νος
30
31 Σκληρός Παναγιώτης
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Καββαδάς Θωμάς, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Η.Δ. της αρ. 3ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση ΔΣ σχετικά με θέσεις σε ΟΤΑ α' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών οι οποίες δεν καλύφθηκαν από
διορισμούς βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/ 2015,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017
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, διόρθωσε τον τίτλο της Η.Δ. ως εξής:
«Απόφαση ΔΣ σχετικά με θέσεις σε ΟΤΑ α' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών οι οποίες δεν
καλύφθηκαν από διορισμούς βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκαν από
1/1/2009 έως 31/12/ 2015, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.»
Στη συνέχεια είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 4483/2017 το οποίο αφορά σε
«Διορισμούς βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως
31.12.2015» η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α΄ 28), δεν εφαρμόζεται εφεξής για την κάλυψη
θέσεων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, στις περιπτώσεις επιτυχόντων, οι
οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από
1.1.2009 έως 31.12.2015, είτε διατέθηκαν προς διορισμό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. σε αντικατάσταση αναπλήρωση των ως άνω διοριστέων υποψηφίων, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις
κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η εξέταση αιτημάτων των ανωτέρω φορέων για
αντικατάσταση -αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο Α.Σ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
προς έκδοση σχετικής απόφασης, θα ολοκληρωθεί.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 «…» (ΦΕΚ 184/Α΄/29.11.2017), τροποποιούνται οι
δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 4483/2017 ως ακολούθως: «…Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων του α΄
εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17
του ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων
του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήματος για την
κάλυψη των κενών θέσεων.»
Ειδικότερα, με το άρθρο 81 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η μη εφαρμογή των
προβλεπόμενων διαδικασιών αναπλήρωσης, για θέσεις σε ΟΤΑ α' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών
που δεν καλύφθηκαν από τους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2009
και 2015. Όπως εκτενώς περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου αυτού, σκοπός της διάταξης
της παρ. 1 ήταν η άρση της υποχρεωτικότητας αναπλήρωσης θέσεων που δεν καλύφθηκαν από τους
καταταγέντες στους οριστικούς πίνακες, ενόψει ιδίως του σοβαρού ενδεχομένου να έχει εν τω μεταξύ
μεσολαβήσει η μεταβολή των υπηρεσιακών αναγκών που οι διαδικασίες πρόσληψης κλήθηκαν αρχικώς
να καλύψουν. Πράγματι, δεδομένης της πολυετούς αναστολής των προσλήψεων, σε πολλές περιπτώσεις
δεν υφίστανται πλέον υπηρεσιακές ανάγκες δυνάμενες να καλυφθούν με τις συγκεκριμένες ειδικότητες,
ενώ ταυτόχρονα ο υφιστάμενος ακόμη περιορισμός των προσλήψεων καθιστά δυσχερή την κάλυψη
άλλων θέσεων όπου υφίσταται πραγματική και συχνά επιτακτική ανάγκη.
Παρά ταύτα, σε ορισμένες περιπτώσεις ΟΤΑ α' βαθμού ή νομικών προσώπων αυτών, οι θέσεις οι
οποίες δεν καλύφθηκαν από τους καταταγέντες στους οριστικούς πίνακες εξακολουθούν να είναι
αναγκαίες, για την κάλυψη υπαρκτών ακόμη, σοβαρών υπηρεσιακών κενών. Για το λόγο αυτό, με την
ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα στους εν λόγω ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον
διαπιστώσουν την αναγκαιότητα αυτή, να αιτηθούν την πλήρωση των κενών θέσεων με τις διαδικασίες
αναπλήρωσης που προβλέπονται στην παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994.
Η πολυετής αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους φορείς του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, λόγω των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών, έχει οδηγήσει σε αποψίλωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και δημιουργία οργανικών
κενών, φαινόμενα που προκαλούν δυσλειτουργίες στους φορείς και υποβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Διά της ρύθμισης σκοπείται η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των ΟΤΑ α΄
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον αυτές εξακολουθούν να υφίστανται, με καταταγέντες
σε πίνακες που είχαν ήδη εκδοθεί κατά τα έτη 2009 – 2015, στο πλαίσιο προκηρύξεων τακτικού
προσωπικού, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας προκήρυξης. Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει υπαρκτές
ανάγκες των ΟΤΑ, η μη πραγματοποίησή της θα οδηγήσει σε σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία των
φορέων, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς τακτικό προσωπικό.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Στον πρώην Δήμο Ελλομένου Νομού Λευκάδας σύμφωνα με την Προκήρυξη 1/161Μ/2008
(ΦΕΚ 300/27.6.2008/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), προκηρύχθηκε μία (1) θέση κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών
(Οικονομολόγος). H τότε αρμόδια επιτροπή επιλογής του Δήμου κατέταξε τον Αλατζογλου Αθανάσιο
ο
του Γεωργίου 1 στον πίνακα κατάταξης και ως εκ τούτου διοριστέο στη θέση. Το ΑΣΕΠ με την αριθμ.
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1633/30.6.2009 Απόφασή του διέθεσε για διορισμό την Κουκουτσέλου Χρυσούλα του Κων/νου.
Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε ο υπ. αριθμ. 31084/10.7.2009 αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης του π.
Δήμου Ελλομένου. Ο πίνακας διοριστέων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 584/τ.Γ΄/27.7.2009. Η ανωτέρω
διορίσθηκε με την αριθμ. 22/2009 Απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 755/τ.Γ΄/7.9.2009) και με την υπ. αριθμ.
494/26.2.2010 Απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 320/τ.Γ΄/26.4.2010) λύθηκε αυτοδίκαια η υπαλληλική της
σχέση επειδή διορίσθηκε σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Για τον Αλατζόγλου Αθανάσιο, εκδόθηκε η υπ.
αριθμ. 259/17-10-2012 απόφαση του ΑΣΕΠ, η οποία αφορούσε στην ανασύνταξη του πίνακα
προτεραιότητας (κατάταξης) υποψηφίων σε εκτέλεση της 142/2012 οριστικής απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΙΑ΄Τμήμα Ακυρωτικού Σχηματισμού). Επίσης
στο ΦΕΚ
1775/τ.Β΄/17.6.2016 δημοσιεύθηκε απόφαση κατανομής προσωπικού έτους 2016 για τον ανωτέρω, σε
εκτέλεση της υπ. αριθμ. 142/12 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ο
τελευταίος μας προσκόμισε την υπ. αριθμ. 16058/12.8.2016 υπεύθυνη δήλωση από την οποία
προκύπτει ότι δεν αποδέχεται το διορισμό του στην ανωτέρω θέση.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/86/16553 (ΦΕΚ 2506/τ.Β΄/20.7.2017) Υπουργική
Απόφαση Κατανομής Προσωπικού θέσεως της ανωτέρω ειδικότητας, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 5
του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α΄40), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης της
ανωτέρω θέσης. Με το υπ. αριθμ. 17330/2.8.2017 έγγραφό μας προς το ΑΣΕΠ, αποστείλαμε αίτημα
αναπλήρωσης της ανωτέρω θέσης σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση κατανομής
προσωπικού ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/86/16553 (ΦΕΚ 2506/τ.Β΄/20.7.2017). Το ΑΣΕΠ με την αριθμ.
1325/3.11.2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του, απέρριψε το αίτημα αναπλήρωσης του Δήμου
Λευκάδας, ως εκπροθέσμως υποβληθέν, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.
4483/2017.
Σύμφωνα με τον υπ αριθμ. 31084/10.7.2009 αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης η επόμενη στη
σειρά είναι η κα Μπέλλη Χρυσάνθη του Αθανασίου.
Η ανωτέρω είναι απόφοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου, ειδίκευσης Οικονομικής Επιστήμης,
Η θέση έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, (ΦΕΚ
732/Β΄/13.3.12 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η προαναφερόμενη ειδικότητα είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 97/25.1.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη μιας (1) θέσης ΠΕ Διοικητικών
(Οικονομολόγος), έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018
καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εισηγούμαι όπως αποφασίσετε
θετικά προκειμένου η υπηρεσία μας να αιτηθεί την κάλυψη της θέσης ΠΕ Διοικητικών (Οικονομολόγος),
η οποία δεν καλύφθηκε από διορισμό βάσει του προαναφερθέντος πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 και τις δ/ξεις της παρ. 14 του
άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α΄ 28).»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με τριάντα (30) ψήφους αποφασίζει:
1)
Διαπιστώνει ότι συντρέχει σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη για την
κάλυψη της θέσης ΠΕ
Διοικητικών (Οικονομολόγος), η οποία δεν καλύφθηκε από διορισμό
βάσει του
προαναφερθέντος στην εισήγηση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, σύμφωνα
με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 και τις δ/ξεις της παρ. 14 του
άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α΄ 28), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
2)
Αιτείται την άμεση κάλυψη της παραπάνω θέσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 11/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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