ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Σκληρός Παναγιώτης
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
Κατωπόδη Ευανθία
25
26
Αρβανίτης Σπυρίδων
26
27
Παπαδόπουλος Ανδρέας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 2 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες,
ειδικότητας Φυλάκων ΔΕ.
Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

1

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, ορίζονται τα εξής:
« 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 δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 180).
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 παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 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.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει προσωπικό ειδικότητας ΔΕ
Φυλάκων και κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει μεγάλη προσέλευση κοινού τόσο στο Λαογραφικό Μουσείο στην ΤΚ
Καβάλου όσο και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στη ΔΕ Λευκάδας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή
λειτουργία των ανωτέρω Μουσείων είναι αναγκαία η πρόσληψη δύο (2) Φυλάκων ΔΕ, λόγω έλλειψης προσωπικού
στο Δήμο μας.
Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας είναι αναγκαία η
πρόσληψη ενός (1) Φύλακα ΔΕ.
Συνοψίζοντας θα πρέπει να προβούμε στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, για δύο
(2) μήνες από αρχές Ιουλίου 2018 για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο Λαογραφικό Μουσείο της Τ.Κ. Καβάλου, στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού
και στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας.
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, αντίστοιχης ειδικότητας στο
Δήμο Λευκάδας, καθίσταται εξαιρετικά αναγκαία η υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας
και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να καλυφθούν
οι άμεσες ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΔΕ
Φυλάκων, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες του Δήμου μας.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2018, σύμφωνα με την αριθμ. 874/15.05.2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Φύλακες

3

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
5.628,00

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Τακτικές Αποδοχές

15-6041

1.410,00

Εργοδοτικές
Εισφορές ΙΚΑ

15-6054.001
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Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικότητας ΔΕ
Φυλάκων, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες του Δήμου μας.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2018, σύμφωνα με την αριθμ. 874/15.05.2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Φύλακες

3

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
(ΜΗΝΕΣ)
2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
5.628,00

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Τακτικές Αποδοχές

15-6041

1.410,00

Εργοδοτικές
Εισφορές ΙΚΑ

15-6054.001

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 186/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

