ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 93
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 7591/24-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητές: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος, κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός
του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ
180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή
µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί
την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και
όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του
επόµενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση
των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συµπληρώθηκε και ισχύει.
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών που εµφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον
κλάδο υπαλλήλου, λόγω κυήσεως, τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το
χρονικό διάστηµα διάρκειας του κωλύµατος.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν.
2190/94 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. Ο υπολογισµός του
δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση
ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη
αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά
τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο
πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 12777/2.4.2013 εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, οι φορείς
µπορούν να προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις κατά τις δ/ξεις
του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07 όπως ισχύει µε έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών
αποφάσεων από τις οικείες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 7057/25.2.2015 (A∆Α: ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ήµος έχει αποστείλει αίτηµα (υπ. αριθµ. 6060/30.3.2015 έγγραφo
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών) στο Υπουργείο για την πρόσληψη µεταξύ άλλων ειδικοτήτων
και ενός (1) Οδηγού ∆ιαξονικού Ελκυστήρα µε σύµβαση Ι∆ΟΧ έξι (6) µηνών για το οποίο
εκκρεµεί η έγκριση της ΠΥΣ.
Εισηγούµαι τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την πρόσληψη µε δίµηνες
συµβάσεις των κάτωθι ειδικοτήτων:

Α/Α
1.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
2

2

Η πρόσληψη δύο (2) Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα είναι άκρως απαραίτητη, ενόψει της θερινής
περιόδου, προκειµένου να γίνει καθαρισµός πρανών στους δρόµους από άγρια φυτική βλάστηση,
δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των
ανωτέρω, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2015, ως ακολούθως:
Κ.Α. 70/6041 µε το ποσό των 3.432 € για αποδοχές και
Κ.Α. 70/6054.001 µε το ποσό των 897 € για εργοδοτικές εισφορές».
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
δέκα εννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη µε δίµηνες συµβάσεις των κάτωθι ειδικοτήτων:
Α/Α
1.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
2

Η πρόσληψη δύο (2) Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα είναι άκρως απαραίτητη, ενόψει της θερινής
περιόδου, προκειµένου να γίνει καθαρισµός πρανών στους δρόµους από άγρια φυτική βλάστηση,
δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας.
Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των
ανωτέρω, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2015, ως ακολούθως:
Κ.Α. 70/6041 µε το ποσό των 3.432 € για αποδοχές και
Κ.Α. 70/6054.001 µε το ποσό των 897 € για εργοδοτικές εισφορές.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.93/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

