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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος «RE.CO.RD», το οποίο
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως
ισχύoυν
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Την υπ΄αριθ. οικ. 3955/21-1-19 (Α∆Α ΨΡ∆Μ465ΧΘ7-9ΘΩ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ µε θέµα:
«Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών».
Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206), όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του
άρθρου 30 του ν. 4314/14
Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α' 28) : Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης
Τις διατάξεις του Ν. 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «∆ιοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις.
Το Π.∆ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του ∆ηµοσίου».
Τις δ/ξεις του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006 περί « ∆ιάρκειας της ισχύος του
προϋπολογισµού»
Της µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας
δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων
αξιολόγησης πράξεων»,

12) Το άρθρο 12 της Αριθµ. 137675/EYΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 3521 Β’) Κοινή Υπουργική
απόφαση µε τίτλο Αντικατάσταση της 300488/Υ∆1244 Κοινή Υπουργική απόφαση
«Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων συνεργασίας του στόχου
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016)
13) Το Programme Manual του Interreg Cooperation Programme
14) Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα
των δαπανών,
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15) Την Απόφαση Ένταξης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved
projects) όπως κοινοποιήθηκε στον L.P. για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020
16) Την Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260018/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.∆.Ε. (Α∆Α 6ΠΥ7465ΧΙ8Η4Ν)
17) Την πίστωση από 17.664,00€ για δαπάνες προσωπικού όπως περιγράφεται στο εγκεκριµένο
A.F. του έργου «RE.CO.RD.» (MIS 5003457) και συγκεκριµένα στα παραδοτέα 4.4.1, 5.4.2
και 5.4.3
18) Την εξειδίκευση της δαπάνης όπως αναλυτικά
JUSTIFICATION OF BUDGET COST του ίδιου έργου

περιγράφεται

στο

εγκεκριµένο

19) Την 513/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία η σχετική πίστωση έτους
2019 εντάχθηκε στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας
20) Την υπ. αριθµ. 461/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6ΝΞΦΩΛΙ-ΑΜ9) µε
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση έργου
στο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα RE.CO.RD.
21) Την υπ. αριθµ. εσωτ 133/24.1.2020 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την οποία η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού, θα βαρύνει αντίστοιχα
κωδικό του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020 και ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί στους
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών του ∆ήµου Λευκάδας και σε αντίστοιχο ίδιο κωδικό σε
περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος»
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου
Λευκάδας, που εδρεύει στο νομό Λευκάδας, και με αντικείμενο την υλοποίηση του
Προγράμματος (RE.CO.RD) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG , από
την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του προγράμματος, με αποκλειστική
απασχόληση στο πρόγραμμα συνολικής διάρκειας (4) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλη
σης

100

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Δήμος Λευκάδας

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
(Επιστημονικός Συνεργάτης
σε θέματα Περιβάλλοντος
για τα πακέτα εργασίας
WP 4 και 5, του έργου
RE.CO.RD

«τρείς (3) μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης και όχι
πέραν τις 31.5.2020, με
δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης έως τη λήξη του
Προγράμματος»

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

Πτυχίο ή δίπλωμα: Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση
χειρισμού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
στα
αντικείμενα
α)επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε
δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Λευκάδας, εφόσον εκδίδονται.
Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει
στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους μαζί με τα συνημμένα
δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αν.Τζεβελέκη και Υποσμ. Αθαν. Κατωπόδη, 31 100 Διοικητήριο,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν καςΣτραγαλινού Νίκης και κας Χαλκιοπούλου
Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2645360525,και 2645360570).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ,ή της ιστοσελίδας του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ο Δήμαρχος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ
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