ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11ης/20 Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Μαΐου, του έτους 2020, ηµέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε Συνεδρίαση,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex), σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών,
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6905/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Ζουριδάκης Ευτύχιος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
Χαλικιάς Ευάγγελος
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
Μελάς Γεράσιµος
9
Σαρανταένας Ιωάννης
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Σολδάτος Γεώργιος
11
12
Γιαννιώτης Παναγιώτης
12
13
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
13
14
Σέρβος Κωνσταντίνος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Γληγόρης Χρήστος
16
17
Γληγόρης Κωνσταντίνος
17
18
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
18
19
19
Γαζής Νικόλαος
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Μαργέλη Μαρία
24
25
Βλάχου Ειρήνη
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τέθηκε ένα θέµα µη συµπεριλαµβανόµενο στην ηµερήσια διάταξη για χαρακτηρισµό ως κατεπείγον, προς
συζήτηση.
ο
ου
ου
Το 11 θέµα της Η.∆. προτάσσεται µετά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 5 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
- Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία για το χαρακτηρισµό του θέµατος Ε.Η.∆. ως κατεπείγον καθώς
ου
ου
και στη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆..Προσήλθε και συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της
ου
Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆
ου
- Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 9
ου
θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
- Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 8
ο
ου
θέµα και πριν το 9 θέµα της Η.∆.Προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος.
ου
- Ο ∆.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
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-Οι ∆.Σ. Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 14
θέµατος.

ου

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11 Συνεδρίασης, µε τηλεδιάσκεψη, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆Σ για την ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου στο πρόγραµµα RE.CO.RD –
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, - Επαναπροκήρυξη της θέσης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
η οποία έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 463/18.11.2016 (Α∆Α 7ΜΩΒΩΛΙ-8ΒΣ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου
Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση
αποβλήτων προς την καινοτοµία της Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL
SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION (RE.CO.RD))» , στα πλαίσια του Προγράµµατος
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
Το εταιρικό σχήµα έχει ως εξής:
LB

Municipality of Otranto

PB2

UNIVERSITY OF SALENTO

PB3

MUNICIPALITY OF SANTA CESAREA TERME

PB4

MUNICIPALITY OF LEFKADA

PB5

TECHNOLOGICA L EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS - SPECIAL ACCOUNT FOR
RESEARCH FUNDS

Με την αριθµ. 461/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί «πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση έργου στο
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα RE.CO.RD το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020», αποφασίσθηκε η πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Περιβαλλοντολόγου
(Επιστηµονικού Συνεργάτη σε θέµατα Περιβάλλοντος για τα πακέτα εργασίας WP4 και 5, του έργου RE.CO.RD).
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, συντάχθηκε η αριθµ. 1476/28.1.2020 Ανακοίνωση υπ. αριθµ. ΣΜΕ 1/2020, για
τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου του προγράµµατος «RE.CO.RD»
Σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 1/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού η οποία συστήθηκε µε την υπ.
αριθµ. 2540/13.2.2020 (Α∆Α: Ω∆ΚΚΩΛΙ-ΚΚΒ)
Απόφαση ∆ηµάρχου, η ανωτέρω Ανακοίνωση – απέβη άκαρπη, διότι δεν
προσήλθε κανένας υποψήφιος προκειµένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για την κάλυψη της θέσης.
Με την υπ. αριθµ. 30/2020 (Α∆Α: Ω67ΕΩΛΙ-ΝΧ∆) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση έργου στο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα RE.CO.RD το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020», αποφασίσθηκε η
επαναπροκηρυξη της θέσης. Συντάχθηκε η υπ. αριθµ. 5496/8.4.2020 Επαναπροκήρυξη Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2020 και η
έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Στη συνέχεια η υπηρεσία µε το υπ. αριθµ. 5498/8.4.2020 έγγραφό της,
απέστειλε την υπ. αριθµ. 5497/8.4.2020 περίληψη Επαναπροκήρυξης ανακοίνωσης ΣΜΕ 22020 στις τοπικές εφηµερίδες “Τα
Νέα της Λευκάδας” και “Λευκαδίτικο Λόγο” προκειµένου να την δηµοσιεύσουν. Η πρώτη εφηµερίδα θα δηµοσίευε την περίληψη
στις 10/4/2020 και η δεύτερη στις 17/4/2020. Κατόπιν τούτου η υπηρεσία προχώρησε κανονικά την διαδικασία πρόσληψης του
ανωτέρω όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία.
Με το από 4/5/2020 έγγραφό του ο Λευκαδίτικος Λόγος µας γνωστοποίησε τα ακόλουθα: “ Σας ενηµερώνουµε ότι µε
δική µας υπαιτιότητα δεν δηµοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου αλλά ούτε και τις επόµενες εβδοµάδες (η δηµοσίευση έγινε 1η Μαΐου)
της προκήρυξης της µε αριθµ. πρωτ. 5498/8.4.2020 την οποία µας είχατε αποστείλει. Η δηµοσίευση δεν έγινε λόγω της
αναστολής έκδοσης της εφηµερίδας “Λευκαδίτικος Λόγος” εξ αιτίας του Κορονοιού για τέσσερις εβδοµάδες. Ζητάµε συγγνώµη
για τυχόν αναστάτωση που µπορεί να επέφερε η µη δηµοσίευση της προκήρυξης στις ηµεροµηνίες που έπρεπε. Επίσης επειδή
το γραφείο µας ήταν κλειστό όλο αυτό τον καιρό δεν έγινε και σωστή ενηµέρωση της υπηρεσίας σας.”
Σύµφωνα µε την προκήρυξη η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφηµερίδες η της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαι τη α)τη λήψη απόφασης για ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης της ανωτέρω θέσης σύµφωνα µε την
υπ. αριθµ. 5496/8.4.2020 Ανακοίνωση Σύµβασης Μίσθωσης Έργου 2/2020 και β)την επαναπροκήρυξη της θέσης και την
έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) µηνών, ήτοι µέχρι
30/11/2020, ηµεροµηνία λήξεως του έργου, και δυνατότητα παράτασης, εφόσον παραταθεί η διάρκεια του έργου, που σε καµία
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την διάρκεια του έργου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «REcycling strategies for the
COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD.) που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
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Σύµφωνα µε την αριθµ. εσωτ 133/24.1.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στον προϋπολογισµό
οικονοµικού έτους 2020 έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ύψους 23.040,00 ευρώ στον ΚΑΕ 63-6117,004 µε τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη του προγράµµατος RE.CO.RD», για την πρόσληψη ενός
Περιβαλλοντολόγου και αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021
σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραµµα και η συγχρηµατοδότηση αυτού.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών του Συµβουλίου.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) την ακύρωση της διαδικασίας πρόσληψης της ανωτέρω θέσης σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 5496/8.4.2020
Ανακοίνωση Σύµβασης Μίσθωσης Έργου 2/2020 και
β)την επαναπροκήρυξη της θέσης και την έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε έναν (1) εξωτερικό
συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, µε σύναψη
σύµβασης µίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) µηνών, ήτοι µέχρι 30/11/2020, ηµεροµηνία λήξεως του έργου, και
δυνατότητα παράτασης, εφόσον παραταθεί η διάρκεια του έργου, που σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την
διάρκεια του έργου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable
waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD.) που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.
Σύµφωνα µε την αριθµ. εσωτ 133/24.1.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στον
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ύψους 23.040,00 ευρώ στον ΚΑΕ 636117,004 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη του προγράµµατος
RE.CO.RD», για την πρόσληψη ενός Περιβαλλοντολόγου και αντίστοιχη πίστωση θα
εγγραφεί
στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021 σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραµµα και η
συγχρηµατοδότηση αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 74/2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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