ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 132/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου τετράµηνης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24)
της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τετράµηνης διάρκειας
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου τετράµηνης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από
14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Με την από 14-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχόµενου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) και συγκεκριµένα στο
άρθρο εικοστό τέταρτο (24) προβλέπεται «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και
διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της παρ.
1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της
περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες.
«Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12)
µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και
στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄
134).» [1] Η κατά το προηγούµενο εδάφιο σύναψη των συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση
γίνεται δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
Επίσης έχοντας υπόψη:
• Τις δ/ξεις του αρθρου 206 του Ν. 3584/07, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,
• τις δ/ξεις της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234) οι οποίες τροποποιούν και
συµπληρώνουν τις δ/ξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ως
ακολούθως: «…. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ Το προσωπικό που
προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό
διάστηµα δώδεκα µηνών
• Την πανδηµία που έχει εκδηλωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID – 19, και την εκδήλωση
κρουσµάτων του οποίου έχουν ήδη βεβαιωθεί στη χώρα µας.
• Τη λήψη εκτάκτων και κατεπειγόντων µέτρων που έχουν ληφθεί και λαµβάνονται από την Κυβέρνηση σε
κεντρικό επίπεδο για την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
• Την απουσία µε την άδεια ειδικού σκοπού δηµοτικών υπαλλήλων από την υπηρεσία τους για το χρονικό
διάστηµα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους, που
προβλέφθηκε στην υπ’ αριθµ. Α55/11-03-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του».
Επιπλέον επειδή η εξάπλωση του κορωνοϊού αποτελεί έκτακτο περιστατικό που εκφεύγει της
αναµενόµενης εξέλιξης της προγραµµατισµένης δραστηριότητας του ∆ήµου µας απαιτώντας µερική
αντικατάσταση των υπαλλήλων που απουσιάζουν από την υπηρεσία για την ελάχιστη στελέχωση των
υπηρεσιών σε εργασίες υποστηρικτικές των εργαζοµένων υπαλλήλων.
Επειδή είναι άµεσα επιβαλλόµενη, επίκαιρη και συνδέεται άµεσα λειτουργικά και χρονικά µε την ανωτέρω
αναγκαιότητα η πρόσληψη προσωπικού τετράµηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση της παρούσας
απρόβλεπτης κατάστασης.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και το υπ. αριθµ. εσ. 798/11.5.2020 έγγραφο του τµήµατος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος µε το
οποίο αιτούνται «…την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού εργατών γενικών καθηκόντων, πέντε (5) ατόµων για
χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών για την κάλυψη των άµεσων αναγκών πρασίνου – υπόλοιπων εργασιών
καθαρισµών σε όλο το ∆ήµο Λευκάδας…»
Εισηγούµαι την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού:
1. Πέντε (5) άτοµα ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206
του ν. 3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν 3812/2009 και η σύµβαση εργασίας τους θα
είναι τετράµηνης διάρκειας δυνάµει του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξεως Νοµοθετικού
Περιεχοµένου.
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Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα προβλεφθεί
η
πίστωση στη 2 Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2020 στους ΚΑΕ 356041 «Τακτικές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και 35-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτων
υπαλλήλων», σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. εσ.847/14.5.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε ότι ψηφίζει υπέρ της
εισήγησης µε την παρατήρηση ότι ο ∆ήµος έχει ανάγκη από πρόσληψη µόνιµου προσωπικού είκοσι ατόµων
διαφόρων ειδικοτήτων και πρέπει να δίνεται µεγαλύτερη δηµοσιότητα στο θέµα των προσλήψεων.
Μετά από την διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.
3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν 3812/2009 και η σύµβαση εργασίας τους θα είναι
τετράµηνης διάρκειας δυνάµει του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξεως Νοµοθετικού
Περιεχοµένου.
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα προβλεφθεί πίστωση στη
η
2 Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2020 στους ΚΑΕ 35-6041 «Τακτικές
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και 35-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτων υπαλλήλων»,
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. εσ.847/14.5.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 132/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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