Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 7ης/2017
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 7/2017
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 του μηνός Ιουλίου του
έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 14715/04-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κατηφόρης Χρήστος
6. Φίλιππας Γιώργος
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Γιαννιώτης Οδυσσέας
9. Τριλίβας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του
Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ ΗΔ: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου για τη
σύσταση Οργανικών θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας».
Εισηγητές: κ.Κων/νος Δρακονταειδής Δήμαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
κ.Νίκη Στραγαλινού Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του
Ν.4479/2014 και της αριθμ.19/30-06-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ως προϋπόθεση για την
εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας
και την σύναψη νέων συμβάσεων με τους συμβασιούχους εργαζόμενους, τίθεται προθεσμία
για την άμεση τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
•

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή
καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου το σχέδιο Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας .
Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
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«Με την υπ. αριθμ. 28329/30.12.2015 Απόφαση Δημάρχου προσλήφθηκαν εικοσιένα (21)
άτομα με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Λευκάδας για χρονικό διάστημα από 16.7.2015 έως 15.11.2015.
Η σύμβαση των ανωτέρω παρατάθηκε αυτοδίκαια έως τις 31.12.2016 σύμφωνα με τις δ/ξεις
του άρθρου 49 του Ν. 4325/20154 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4.12.2015) και την υπ. αριθμ.
28329/30.12.2015 Απόφαση Δημάρχου.
Επίσης η σύμβαση των ανωτέρω παρατάθηκε αυτοδίκαια έως 31.12.2017 σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016(ΦΕΚ 199/τ.Α΄/21.10.2016). Οι προσλήψεις αυτές
βάρυναν αντίστοιχα τους Κ.Α. 20-6041 (Τακτικές Αποδοχές) και Κ.Α. 20-6054.001 (Εργοδοτικές
Εισφορές) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων.
Με τα υπ. αριθμ.14/30.6.2017 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις
μεταξύ άλλων και των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ, είναι
αντισυνταγματικές και τελούν σε αντίθεση με το π.δ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος ότι
«οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων
αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες»
Κατόπιν τούτου καθίσταται σαφής η ανάγκη κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα με
μόνιμες προσλήψεις και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό
σύνολο η πλήρης κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας, όσο και
του επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄) «Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις. », και την εγκ.19/οικ.22159/30.6.2017 (ΑΔΑ:
6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται ότι:
«Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να
υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης
των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των
οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την
καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής
επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των
προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις
που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους.
Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι
Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων».
Η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 του Ν.
3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το αρ. 63 περ. στ΄του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με
τα οποία απαιτείται:
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* Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
* Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου
* Γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
* Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.
3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
Έχοντας υπόψη:
Α
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94 ΄) «Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις.», καθώς και την υπ. αριθμ. 22159/30.6.2017
(ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 29 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας
(ΦΕΚ 732/τΒ΄/13.3.2012) «Οργανικές θέσεις με σχέση δημοσίου δικαίου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το υπ. αριθμ. 1167/4.7.2017 έγγραφο του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου, της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, στο οποίο
καταγράφονται οι οργανικές ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, ως ακολούθως:
α) ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
1
β) ΔΕ Συντηρητών Μηχανημάτων Καθαριότητας 1
γ) ΔΕ29 Οδηγών
4
δ) ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
15
4.Την υπ. αριθμ 1168/4.7.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα
με την οποία βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού
κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
5.Την υπ. αριθμ. 194/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την
οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 1168/4.7.2017 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών
Εισηγούμαι την τροποποίηση του άρθρου 29 « Οργανικές θέσεις με σχέση δημοσίου
δικαίου» του Ο.Ε.Υ του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/ΤΒ΄/13.3.2012), και προτείνω τη
σύσταση των κάτωθι νέων οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα
νομοθεσία, ως ακολούθως:
α) ΔΕ Συντηρητών Μηχανημάτων Καθαριότητας 1
β) ΔΕ29 Οδηγών
4
γ) ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
15
Για την ειδικότητα ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων έχει προβλεφθεί θέση στον
ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λευκάδας.
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Μετά τα ανωτέρω ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε
υπόψη της:
•

τις δ/ξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,

•

τις δ/ξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007

•

και αυτές του άρθρου 24 του Ν.4479/2017

•

Την εισήγηση του Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 29 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας για τη σύσταση Οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία
Καθαριότητας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2017 και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε
τη λήξη της συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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