ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. ∆/νση:

Αντ. Τζεβελέκη &Υπ. Αθαν.
Κατωπόδη

Ταχ. Κώδικας:
Fax:
e-mail:

31 100-Λευκάδα
26453 60536
info@lefkada.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Λευκάδα 2 Ιουνίου 2017
Αριθµ. Πρωτ: 11804

Θέµα : « Πρόσληψη ναυαγοσωστών στο ∆ήµο Λευκάδας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007) « Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
3. Τις δ/ξεις του Ν. 4325/15 ( ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.15) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α’) Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/09
(ΦΕΚ 234α΄/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων και άλλες διατάξεις»
5. Τις δ/ξεις του Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α΄12.3.12)
6. Την υπ. αριθµ. 2/31029/∆ΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών µε θέµα: « Παροχή οδηγιών
για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 / Α’ ) Μισθολογικές
ρυθµίσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσης (Ο.Τ.Α) πρώτου
και δεύτερου βαθµού, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου (Ν.Π.∆.∆.) και Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.), καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες µισθολογικές
διατάξεις»
7. Το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού δεν υπάγεται στην διαδικασία έγκρισης της
ΠΥΣ 33/06, ούτε και στη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει αλλά υπάγεται
στον έλεγχο της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ στο οποίο αποστέλλεται ο πίνακας των προσληφθέντων,
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όπως και όλοι οι πίνακες προσληφθέντων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι 31 Ιανουαρίου του
επόµενου έτους.
8. Την υπ. αριθµ. 2131.16/919/17/23.3.2017 (Α∆Α: ΨΚΟΗ4653ΠΩ-ΓΙΑ) απόφαση της Λιµενικής
Αρχής Λευκάδας, σχετικά µε τον καθορισµό πολυσύχναστων παραλιών και την υποχρέωση
ύπαρξης ναυαγοσωστών
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Την υπ. αριθµ. 101/2017Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας µε θέµα:
« Απόφαση ∆.Σ. πρόσληψης ατόµων µε τρίµηνη σύµβαση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών του ∆ήµου Λευκάδας»
11. Την υπ. αριθµ.9163/12.5.2017 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών µε
σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του ∆ήµου µας ,
έτους 2017
12. Το υπ. αριθµ. 68509/12.4.2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου µε θέµα: « Έγκριση της υπ. αριθµ. 101/2017

Απόφασης του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας»
13. Την υπ. αριθµ.271/8.3.2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
από την οποία προκύπτει ότι η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού που θα προσληφθεί
για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών

έχει προβλεφθεί στο προϋπολογισµό του ∆ήµου µας,

έτους 2017 και πιο συγκεκριµένα στους Κ.Α. 70/6041 και Κ.Α. 70/6054.001
14. Τις αποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε αριθµ. πρωτ.10895/26.5.2017 (Αργυρός
Γεώργιος),10896/26.5.2017 (Αργυρός Κων/νος), 11178/30.5.2017 ( Γκοντοσίδης Αλέξανδρος),
11237/30.5.2017 (Σταθάτος Ευστάθιος)
15. Την από 1.6.2017 υπεύθυνη δήλωση του Γκοντοσίδη Αλέξανδρου, µε την οποία δηλώνει ότι δεν
επιθυµεί να προσληφθεί ως Ναυαγοσώστης στο ∆ήµο Λευκάδας

Αποφασίζουµε

Προσλαµβάνουµε τους κάτωθι µε σύµβαση Ι∆ΟΧ, ως ∆Ε Ναυαγοσώστες για την επίβλεψη των
ακτών και την προστασία των λουόµενων στις παραλίες του ∆ήµου Λευκάδας, ως ακολούθως:

Α. Πολυσύχναστες παραλίες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ

∆ΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1

ΣΤΑΘΑΤΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΚΑΘΙΣΜΑ

3.6.2017 – 2.9.2017
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Β. Μη πολυσύχναστες παραλίες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ

∆ΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1

ΑΡΓΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΥ∆ΡΙ

2

ΑΡΓΥΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΡΟΣ

1.7.2017 – 31.8.2017
(ΜΙΚΡΟΣ

1.7.2017 – 31.8.2017

ΓΥΑΛΟΣ)

Η εβδοµαδιαία απασχόληση των ανωτέρω θα είναι εξαήµερος καθώς και το ωράριο εργασίας τους
θα

είναι

10:30

µε

17:30.

2/31029/∆ΕΠ/6.5.2016

Η

αµοιβή

των

ανωτέρω

θα

γίνεται

σύµφωνα

µε

την

αριθµ.

εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών. Η δαπάνη µισθοδοσίας έχει προβλεφθεί στο

προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, έτους 2016 και πιο συγκεκριµένα στους Κ.Α. 70/6041 και 70/6054.001.
Ορίζουµε υπεύθυνο συντονιστή των ανωτέρω τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Γεωργουλόπουλο
∆ηµήτριο του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, προϊστάµενο του τµήµατος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις θέσεις των ναυαγοσωστών, εφόσον κρίνει ότι είναι
απαραίτητο για την οµαλή λειτουργία των ακτών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείου κου ∆ηµάρχου
2. ∆ηµοτικές Ενότητες
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
4. ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. κ. Γεωργουλόπουλο ∆ηµήτριο
7. Λιµεναρχείο Λευκάδας
8. Ενδιαφερόµενους
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