ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 118/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), 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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6048/28-4-2020 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στο ∆ήµο Λευκάδας, έτους 2020.
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 των µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (Α∆Α: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) και το
Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών δεν συµπεριλαµβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραµµατισµό των ν. 4590/2019,
4622/2019 και 4635/2019.
Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού (∆ήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης,
οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήµατά τους για το έτος 2020, σύµφωνα µε τις ανάγκες
τους και λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιονοµική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών,
για την ικανοποίηση της οποίας, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δηµοσίου, ΟΤΑ και
λοιπών ΝΠ∆∆ ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι φορείς µπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την
πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων.
Σε περίπτωση που τα αιτήµατα των φορέων αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, ,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για τους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και µετά από αίτηση του αρµόδιου φορέα εκδίδεται απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του οικείου κατά περίπτωση

1

Υπουργού, που δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την οποία καθορίζεται ο µέγιστος
επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι
εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του
Ν.3986/2011.
Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων έργου για
τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να λάβουν έγκριση
είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
είναι οι εξής:
1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου από
τους ΟΤΑ α' και β' Βαθµού µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στα
ΝΠΙ∆ της αυτοδιοίκησης µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους
3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ. 14 Ν.
4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών,
4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού και ΝΠΙ∆ αυτών.
Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθµού (δήµοι, ΝΠ∆∆ αυτών, δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθµού, των οποίων οι συµβάσεις εγκρίνονται
πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη
µορφή έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα αιτήµατά
τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ
προκειµένου για συµβάσεις µίσθωσης έργου, προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.
Έχοντας Υπόψη:
• τις δ/ξεις του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 107
του Ν.4483/17
• την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2
υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41
παρ. 1α του Ν. 4325/2015
• Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• το άρθρο 28 του ν. 2190/1994
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 732/τ.Β΄/13.3.2012, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)
• την εγκύκλιο Υπ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017
• την εγκύκλιο ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (Α∆Α: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ)
• το υπ. αριθµ. 81602/18-11-2019 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ
• το υπ. αριθµ. 11072/18.2.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών»
• την υπ. αριθµ. 687/22.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
• την υπ. αριθµ. 669/16.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. 11072/18.02.2020 περί
«Προγραµµατισµού Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθµού και στα
ΝΠΙ∆ αυτών», εισηγούµαι την λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στο ∆ήµο Λευκάδας, έτους 2020, ως
ακολούθως:
Α. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/2017), για τις εξής
κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
* Πέντε (5) άτοµα ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρων για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Συντηρητή Μηχανηµάτων Καθαριότητας, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
* Εννέα (9) άτοµα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
Ο ∆ήµος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός ∆ήµος έχει αυξηµένες ανάγκες ιδίως κατά τη θερινή
περίοδο. Κι αυτό διότι τη συγκεκριµένη εποχή (αρχής γινοµένης από την άνοιξη) προσέρχεται στη Λευκάδα
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µεγάλος αριθµός τουριστών, µε µεγαλύτερη προσέλευση τα τριήµερα, λόγω και της οδικής πρόσβασης µε την
Αιτωλοακαρνανία, Έτσι έχουµε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών κυρίως στην
καθαριότητα. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για το Τµήµα Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, για τους κάτωθι λόγους:
Tο µόνιµο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον ∆ήµο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν κατά την τουριστική περίοδο αλλά και για τη
λειτουργία των ΣΜΑ.
Επιβάλλεται να προσληφθούν Εργάτες ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προκειµένου να γίνει συγκρότηση συνεργείων
για τον καθαρισµό όλων των τοπικών διαµερισµάτων. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την συγκοµιδή
απορριµµάτων καθώς και τον ευπρεπισµό των οδών – πλατειών των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Η πρόσληψη υπαλλήλων ∆Ε Οδηγών είναι άκρως απαραίτητη λόγω των αυξηµένων δροµολογίων καθαριότητας
τους θερινούς µήνες αλλά και της µεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Συντηρητή µηχανηµάτων Καθαριότητας, είναι αναγκαία διότι ο ∆ήµος
Λευκάδας δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα µε αποτέλεσµα να αποστέλλουµε όλα τα ανωτέρω οχήµατα ακόµα
και για πολύ απλές συντηρήσεις, σε αντιπροσωπείες και αυτό να αποφέρει στον ∆ήµο τεράστιο κόστος
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 687/22.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στην υπό κατάρτιση της1ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020
(Κ.Α. 20-6041 «Τακτικές Αποδοχές» και 20-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ») καθώς και ανάλογες
πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά
την 31.12.2020.
Β. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε
σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αµείβεται µε κάλυψη της
δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξης, κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο:
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Συντηρητών Κτηρίων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Μαγείρων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
*∆ύο (2) άτοµα ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) µήνες
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Συντηρητών Κτιρίων, κρίνεται απαραίτητη για την συντήρηση των
∆ηµοτικών κτιρίων αλλά και την κατασκευή – επισκευή πύργων κατά τη θερινή περίοδο στα πλαίσια της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, δεδοµένου ότι στο ∆ήµο Λευκάδας δεν υπηρετεί αντίστοιχη ειδικότητα
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Μαγείρων, κρίνεται απαραίτητη για
τις ανάγκες του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού, δεδοµένου ότι η µόνιµη υπάλληλος που υπηρετούσε στον εν λόγω
Παιδικό Σταθµό απεβίωσε το µήνα Φεβρουάριο 2020 και ως εκ τούτου λύθηκε η εργασιακή της σχέση, η δε θέση
παραµένει κενή.
Η πρόσληψη υπαλλήλων ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων κρίνεται απαραίτητη διότι στο ∆ήµο
Λευκάδας στον οποίο υπάρχουν αρκετά µηχανήµατα έργων υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι αντίστοιχης
ειδικότητας (2 µόνιµοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες τους θερινούς µήνες.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 669/16.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 (Κ.Α.E 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», και 156054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» και Κ.Α.E 30-6041«Τακτικές Αποδοχές»,30-6054.001 «Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ» αντίστοιχα) καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31.12.2020.
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 αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στο ∆ήµο Λευκάδας, έτους 2020, ως ακολούθως:
Α. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.4483/2017), για τις εξής
κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
* Πέντε (5) άτοµα ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρων για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Συντηρητή Μηχανηµάτων Καθαριότητας, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
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* Εννέα (9) άτοµα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µήνες
Ο ∆ήµος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός ∆ήµος έχει αυξηµένες ανάγκες ιδίως κατά τη θερινή
περίοδο. Κι αυτό διότι τη συγκεκριµένη εποχή (αρχής γινοµένης από την άνοιξη) προσέρχεται στη Λευκάδα
µεγάλος αριθµός τουριστών, µε µεγαλύτερη προσέλευση τα τριήµερα, λόγω και της οδικής πρόσβασης µε την
Αιτωλοακαρνανία, Έτσι έχουµε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών κυρίως στην
καθαριότητα. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, για το Τµήµα Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, για τους κάτωθι λόγους:
Tο µόνιµο προσωπικό το οποίο υπηρετεί στον ∆ήµο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν κατά την τουριστική περίοδο αλλά και για τη
λειτουργία των ΣΜΑ.
Επιβάλλεται να προσληφθούν Εργάτες ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προκειµένου να γίνει συγκρότηση συνεργείων
για τον καθαρισµό όλων των τοπικών διαµερισµάτων. Το ανωτέρω προσωπικό θα ασχοληθεί µε την συγκοµιδή
απορριµµάτων καθώς και τον ευπρεπισµό των οδών – πλατειών των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Η πρόσληψη υπαλλήλων ∆Ε Οδηγών είναι άκρως απαραίτητη λόγω των αυξηµένων δροµολογίων καθαριότητας
τους θερινούς µήνες αλλά και της µεταφοράς του ανωτέρω προσωπικού
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Συντηρητή µηχανηµάτων Καθαριότητας, είναι αναγκαία διότι ο ∆ήµος
Λευκάδας δεν διαθέτει αντίστοιχη ειδικότητα µε αποτέλεσµα να αποστέλλουµε όλα τα ανωτέρω οχήµατα ακόµα
και για πολύ απλές συντηρήσεις, σε αντιπροσωπείες και αυτό να αποφέρει στον ∆ήµο τεράστιο κόστος
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 687/22.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στην υπό κατάρτιση της1ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020
(Κ.Α. 20-6041 «Τακτικές Αποδοχές» και 20-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ») καθώς και ανάλογες
πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά
την 31.12.2020.
Β. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε
σκοπό την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αµείβεται µε κάλυψη της
δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξης, κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο:
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Συντηρητών Κτηρίων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Μαγείρων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
*∆ύο (2) άτοµα ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) µήνες
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Συντηρητών Κτιρίων, κρίνεται απαραίτητη για την συντήρηση των
∆ηµοτικών κτιρίων αλλά και την κατασκευή – επισκευή πύργων κατά τη θερινή περίοδο στα πλαίσια της
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, δεδοµένου ότι στο ∆ήµο Λευκάδας δεν υπηρετεί αντίστοιχη ειδικότητα
Η πρόσληψη ενός υπαλλήλου ∆Ε Μαγείρων, κρίνεται απαραίτητη για
τις ανάγκες του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού, δεδοµένου ότι η µόνιµη υπάλληλος που υπηρετούσε στον εν λόγω
Παιδικό Σταθµό απεβίωσε το µήνα Φεβρουάριο 2020 και ως εκ τούτου λύθηκε η εργασιακή της σχέση, η δε θέση
παραµένει κενή.
Η πρόσληψη υπαλλήλων ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων κρίνεται απαραίτητη διότι στο ∆ήµο
Λευκάδας στον οποίο υπάρχουν αρκετά µηχανήµατα έργων υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι αντίστοιχης
ειδικότητας (2 µόνιµοι, 2 αορίστου) και οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξηµένες τους θερινούς µήνες.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 669/16.4.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2020 (Κ.Α.E 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», και 156054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» και Κ.Α.E 30-6041«Τακτικές Αποδοχές»,30-6054.001 «Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ» αντίστοιχα) καθώς και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου
έτους σε περίπτωση που οι συµβάσεις λήξουν µετά την 31.12.2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 118/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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