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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» σύμφωνα με το οποίο
αντικαθίσταται από 19.7.2018 η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 αναφορικά με τον
αριθμό των Ειδικών Συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι : «Σε κάθε Δήμο συνιστώνται
θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού
αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2
του Ν. 3852/2010.
4. Τις δ/ξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28.6.2007)
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α ’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα»
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας και άλλες διατάξεις»
8. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. με την οποία
διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές
στους Ο.Ε.Υ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο
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9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 732/13.3.2012 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει)
10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας δικαιούται οκτώ (8) ειδικούς ή επιστημονικούς συμβούλους
– συνεργάτες
11. Την υπ. αριθμ. 465/11.3.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη
πιστώσεων
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για
την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου
13. Την υπ. αριθμ. 12821/17.03.2021 (ΑΔΑ: 68ΕΝΩΛΙ-Θ9Γ) Γνωστοποίηση περί πλήρωσης μιας (1)
θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, βάσει των δ/ξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 η οποία δημοσιεύθηκε την
19/03/2021 στην Εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος»
14. Τις υποβληθείσες αιτήσεις τριών (3) ενδιαφερομένων
15. Την αίτηση της προσλαμβανομένης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά
16. Την αριθμ. 1926426375/31.03.2021 βεβαίωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού
Δημοσίου
Αποφασίζουμε
Την πρόσληψη της Καλού Υπαπαντής του Γερασίμου, με ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ειδική συνεργάτιδα για την επικουρία
του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα Τεχνικής φύσεως μέσα στον κύκλο
των γνώσεών της ή της επαγγελματικής της ενασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα θα απασχολείται με τα εξής: α) σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και
σχεδιασμό κτιριακών έργων β) σχεδιασμό και διάκοσμο δημοτικών κτιρίων γ) Μελέτη και σχεδίαση
δημοτικών ανοιχτών χώρων δ)Σύνταξη εισηγήσεων και εκθέσεων για αστικές αναπλάσεις.
Η Ειδική Συνεργάτιδα δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η
θέσης της έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική
εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές
αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες,
γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί
να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό της έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο.
Η εργασιακή σχέση της Ειδικής Συνεργάτιδας διέπεται αποκλειστικά από τις δ/ξεις του άρθρου
163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή της είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της
οποίας θα προσληφθεί.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο και θα αρχίσει η υποχρέωση της
ανωτέρω για παροχή υπηρεσιών.
Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συνεργατών, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την
παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (05) ημερών από την αποχώρηση του
Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για
τη διατήρηση τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης
ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η λύση της
σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της, κατά τα ανωτέρω, απόφασης ή με
την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της
εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό
χαρακτήρα.
Οι αποδοχές της Ειδικής Συνεργάτιδας καθορίζονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α).
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της ανωτέρω με κατηγορία Ειδική Συνεργάτης έχει
προβλεφθεί πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προυπολισμού του δήμου Λευκάδας για το έτος 2021:
Α) στον Κ.Α. 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών» με το ποσό των με το ποσό των
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12.100,00 € και Β) στον Κ.Α. 00-6053.002 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών»
με το ποσό των 2.761,00€. Ανάλογες πιστώσεις για τη δαπάνη μισθοδοσίας της Ειδικής Συνεργάτιδας
Δημάρχου θα εγγραφούν και στους προυπολογισμούς των επόμενων ετών.
Ο αριθμός βεβαίωσης πρόσληψης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου είναι
ο 1926426375/31.03.2021.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα Διαυγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και να κοινοποιηθεί σε όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας και στα Νομικά Προσώπα αυτού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ
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1. Γρ. κ. Δημάρχου
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γρ. κου Προέδρου ΔΣ
4. Γρ. Αντιδημάρχων
5. Γρ. Εντεταλμένων Συμβούλων
6. Γρ. Προισταμένων Δ/νσεων & Αυτ. Τμημάτων
7. Δ/νση Διοικητικών
8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. κα Καλού Υπαπαντή
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας
Αλυκές Ποταμού, ΚΕΡΚΥΡΑ

