ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 433/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 19505/30-10-2020
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ο
Τα θέµατα 8 και 10 της Η.∆. προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 365/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

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
στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού
προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2020 –
Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 365/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.





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 στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού
του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 365/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.»
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη
Στραγαλινού, Πρ/µενη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη
των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 365/25.11.2019 (Α∆Α: 6ΡΙΑΩΛΙ-21Μ) Απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας, περί «Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Λευκάδας έτους
2020», αποφάσισε στα πλαίσια του Ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού την αποστολή
αιτήµατος σχετικά µε την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόµων , ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθµό, ως εξής:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
1
3

Με το υπ. αριθµ. 47668/28.7.2020 έγγραφο του το Υπουργείο Εσωτερικών περί «Έγκρισης προσλήψεων
τακτικού προσωπικού στους ∆ήµους και στις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού
προσλήψεων για το έτος 2020» µας γνωστοποίησε ότι δεν εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτηµα µας αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι «…Φορείς που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα του παρόντος και υπέβαλαν αιτήµατα
κάλυψης κενών θέσεων τους µε προσλήψεις στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραµµατισµού Προσλήψεων έτους 2020,
αυτά θεωρούνται ως µη εγκριθέντα για το έτος αυτό.
Με το υπ. αριθµ. 13364/6.8.2020 έγγραφό µας προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητήσαµε να
ενηµερωθούµε γιατί δεν εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτηµά µας
Με το υπ. αριθµ. 71274/27.10.2020 έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών περί «Πρόσθετων
προσόντων, επιβεβαίωση των θέσεων τακτικού προσωπικού των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους
2020 και αποστολή σχετικών δικαιολογητικών» µας γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης
Υπουργικού
Συµβουλίου
33/2006,
καθώς
και
της
τροποποιητικής
αυτής,
υπ.
αριθµ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/15.10.2020 όµοιας, οι κάτωθι θέσεις για το έτος 2020 για το ∆ήµο Λευκάδας, ως
ακολούθως:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
2

Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την έναρξη των διαδικασιών
πλήρωσης οκτακοσίων σαράντα πέντε (845) θέσεων τακτικού προσωπικού σε ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας
(µη συνυπολογιζόµενων των θέσεων µε σχέση έµµισθης εντολής), στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού
προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020, µε το υπ’ αριθ. 71274/27.10.2020 έγγραφο του Υπ.ΕΣ.
κλήθηκαν οι αρµόδιοι φορείς, προκειµένου να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων και προσόντων για
την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, να κάνουν τις κάτωθι ενέργειες:
α) να συµπληρώσουν και να αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για στοιχεία προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, τον πίνακα που αναφέρεται στην ενότητα Β. του εγγράφου και
β) να αποστείλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση info@ypes.gr έγγραφο
συνοδευόµενο από ένα αρχείο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, λαµβάνοντας υπόψη τις παρεχόµενες οδηγίες.
Καταληκτική προθεσµία ανάρτησης του πίνακα στο διαδικτυακό τόπο ορίσθηκε η 06/11/2020
Η αποστολή του εγγράφου µετά των δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί αµέσως µε email µετά την
ανάρτηση του πίνακα και σε κάθε περίπτωση έως την 06/11/2020.
Μετά την ανάρτηση του πίνακα που αναφέρεται στη συνέχεια, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, οι
φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έγγραφο µε θέµα
«∆ικαιολογητικά για Προγραµµατισµό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2020 ∆ήµου Λευκάδας». Το έγγραφο θα
πρέπει να συνοδεύεται από ένα αρχείο, στο οποίο θα πρέπει να έχουν ενσωµατωθεί τα εξής δικαιολογητικά:
1. Η βεβαίωση ανάρτησης του πίνακα, που εξάγεται αυτόµατα από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ
αµέσως µετά την ανάρτησή του
2. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα
3. Για τον έλεγχο της λεκτικής ονοµασίας της κάθε θέσης, το Φ.Ε.Κ του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας στο οποίο αποτυπώνονται οι εγκεκριµένες θέσεις, χωρίς να απαιτείται να επισυναφθούν Φ.Ε.Κ
στα οποία αποτυπώνονται τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις του ΟΕΥ .
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4. Έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι οι εγκεκριµένες θέσεις, που προβλέπονται στον ισχύοντα
ΟΕΥ είναι κενές και δεν εκκρεµεί η πλήρωσή τους µε άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, µετάταξη κλπ).
5. Έγγραφη βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των απαιτούµενων πιστώσεων για το τρέχον
έτος, µε ανάλογη πρόβλεψη για κάθε επόµενο έτος.
Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2361/3.11.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούµαι την τροποποίηση της υπ. αριθµ. 365/2019 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής και τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο Λευκάδας,
στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων 2020, ως ακολούθως:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
2

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2361/3.11.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. 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 αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της υπ. αριθµ. 365/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο Λευκάδας, στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων 2020, ως
ακολούθως:
ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
1
1
2

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2361/3.11.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 433/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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