ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 305
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 27063/15-10-2014 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)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
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
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
έτους 2014-Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 413/13 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Η ∆/ντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, κα Νίκη Στραγαλινού, εισηγούµενη
το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ. αριθµ. 413/13 Απόφασή του, ενέκρινε την πρόσληψη
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 8 (οκτώ) µήνες, των
κάτωθι ειδικοτήτων, για το έτος 2014
1. Τέσσερις (4) ∆Ε Οδηγοί (Φορτηγών Απορριµµατοφόρων Καθαριότητας µε κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου)
2. Ένας (1) ∆Ε Οδηγός ∆ιαξονικού Ελκυστήρα
3. Ένας (1) ∆Ε Συντηρητής Μηχανηµάτων Καθαριότητας
4. ∆ύο (2) ∆Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Εργων (εκσκαφέας φορτωτής JCB)
5. Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Εργων (σάρωθρο)
6. Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Εργων (διαµορφωτήρας γαιών – γκρέιντερ)
7. Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνίτες Οικοδόµοι
8. ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικοί
9. Είκοσι πέντε (25) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρου)
10. ∆ύο (2) ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης
Με την υπ. αριθµ. 15695/17.4.2014 (Α∆Α: ΒΙΗΧΝ-9ΗΟ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών
εγκρίθηκαν σαράντα τρείς (43) συµβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στον ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2014.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ. αριθµ. 11798/30.4.2014 (ΣΟΧ 1/14) Ανακοίνωση για την
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, την οποία αποστείλαµε για έγκριση στο ΑΣΕΠ
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ. αριθµ. οικ 16326/19/2014 εγκύκλιο του περί
«Αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστηµα των
περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών», µας γνωστοποίησε τα κάτωθι:
Με τις δ/ξεις του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄),

«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας

Υπουργείου Εσωτερικών», ρυθµίσθηκαν µεταξύ άλλων και θέµατα που αφορούν σε προσλήψεις και
υπηρεσιακές µεταβολές προσωπικού. Ειδικότερα το άρθρο 78 του ως άνω νόµου, το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν. 3870/2010, προβλέπει ότι οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28΄) ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός που προηγείται της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των
αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρµογή του, οι περιορισµοί δεν ισχύουν για την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου,
καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών,
προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών
µηχανηµάτων, των εργαζόµενων στους τοµείς πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της
καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η) και των αµειβόµενων
µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 11060/12.5.14 έγγραφο του ΑΣΕΠ
ο ∆ήµος Λευκάδας προέβη στην πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, εκτός των κάτωθι
ειδικοτήτων, οι οποίες δεν ενέπιπταν στις ειδικότητες που εξαιρέθηκαν της αναστολής προσλήψεων
λόγω περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.
1. Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνίτες Οικοδόµοι
2. ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικοί
3. ∆ύο (2) ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης
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Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ. αριθµ. οικ 31635/49/19.8.2014 εγκύκλιο του περί
«Θέµατα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών που ρυθµίζονται µε τις δ/ξεις των ν. 4257/2014 και
4258/2014», µας γνωστοποίησε τα κάτωθι:
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 4258/2014 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά
µε την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και την σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ. Ειδικότερα, παρέχεται κατά παρέκκλιση η δυνατότητα στους ΟΤΑ
α΄και β΄βαθµού (δήµοι, δηµοτικά ιδρύµατα, δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Σύνδεσµοι
ΟΤΑ, Περιφέρειες) αλλά και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών να υλοποιήσουν
εγκρίσεις που τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει ή µε την
διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ανταποδοτικά/αντίτιµο) από 1.1.2013 µέχρι
31.12.2013 εντός του τρέχοντος έτους και ειδικότερα µέχρι 31.12.2014. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε
απαραίτητη προκειµένου οι φορείς να µπορέσουν να αξιοποιήσουν ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις, των
οποίων ο αριθµός ούτως η άλλως έχει µειωθεί δραστικά λόγω της τρέχουσας δηµοσιονοµικής
κατάστασης.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, εισηγούµαι την επικαιροποίηση της υπ. αριθµ. 413/2013
απόφασης του ∆Σ και την λήψη νέας απόφασης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8) µήνες, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων για
την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου µας για τις εξής κατά αριθµό
ατόµων και ειδικότητες:
1. Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνίτες Οικοδόµοι
2. ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικοί
3. ∆ύο (2) ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόσληψη ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και εκτέλεση
εργασιών στα φρεάτια και στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου
Η πρόσληψη ∆Ε Υδραυλικών είναι απαραίτητη αφού το δίκτυο ύδρευσης εξαπλώνεται σε
µεγάλη έκταση σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, είναι κατασκευασµένο προ πολλών δεκαετιών
µε αποτέλεσµα να χρήζει άµεσης συντήρησης, παρουσιάζει πολλά προβλήµατα ιδίως κατά τους
θερινούς µήνες όπου ο τουρισµός αυξάνεται κατακόρυφα και το υπάρχον προσωπικό δεν είναι
επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν
Η πρόσληψη ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης είναι αναγκαία αφ ενός για την λειτουργία των
Βιολογικών Καθαρισµών Λευκάδας, Αγίου Νικήτα, Βασιλικής καθώς και του υπό παράδοση
Βιολογικού Καθαρισµού Νυδριού, και αφ ετέρου προκειµένου να συγκροτηθούν τα απαραίτητα
συνεργεία αποκατάστασης βλαβών του αποχετευτικού δικτύου του ∆ήµου
Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις , θα προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ και την σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2014 καθώς και του υπό έγκριση προϋπολογισµού του έτους 2015,του σκέλους των εξόδων
του ∆ήµου:
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Κ.Α 70/6041, .Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων και
Κ.Α 70/6054001, .Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων σύµφωνα µε την υπ. αριθµ
27210/16.10.2014 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την επικαιροποίηση της υπ. αριθµ. 413/2013 απόφασης του ∆Σ και την λήψη νέας απόφασης
πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8)
µήνες, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του ∆ήµου µας για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες:
4. Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνίτες Οικοδόµοι
5. ∆ύο (2) ∆Ε Υδραυλικοί
6. ∆ύο (2) ΥΕ Εργάτες Αποχέτευσης
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, στις ανταποδοτικές
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόσληψη ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και εκτέλεση
εργασιών στα φρεάτια και στις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου
Η πρόσληψη ∆Ε Υδραυλικών είναι απαραίτητη αφού το δίκτυο ύδρευσης εξαπλώνεται σε
µεγάλη έκταση σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, είναι κατασκευασµένο προ πολλών δεκαετιών
µε αποτέλεσµα να χρήζει άµεσης συντήρησης, παρουσιάζει πολλά προβλήµατα ιδίως κατά τους
θερινούς µήνες όπου ο τουρισµός αυξάνεται κατακόρυφα και το υπάρχον προσωπικό δεν είναι
επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν
Η πρόσληψη ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης είναι αναγκαία αφ ενός για την λειτουργία των
Βιολογικών Καθαρισµών Λευκάδας, Αγίου Νικήτα, Βασιλικής καθώς και του υπό παράδοση
Βιολογικού Καθαρισµού Νυδριού, και αφ ετέρου προκειµένου να συγκροτηθούν τα απαραίτητα
συνεργεία αποκατάστασης βλαβών του αποχετευτικού δικτύου του ∆ήµου
Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ανάλογα µε την ειδικότητα, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις , θα προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ και την σχετική προκήρυξη, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2014 καθώς και του υπό έγκριση προϋπολογισµού του έτους 2015,του σκέλους των εξόδων
του ∆ήµου:
Κ.Α 70/6041, .Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων και
Κ.Α 70/6054001, .Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων σύµφωνα µε την υπ. αριθµ
27210/16.10.2014 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.305/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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