ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 249/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Γληγόρης Κων/νος
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Καββαδάς Θωµάς
20
21
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
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
δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για επαναπροκήρυξη της θέσης µε κωδικό 101 της ΣΟΧ 1/2018, ειδικότητας ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού
Ελκυστήρα, λόγω άκαρπης διαγωνιστικής διαδικασίας σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1/2018 πρακτικό της αρµόδιας
επιτροπής επιλογής προσωπικού.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, ο οποίος διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 63/2018 (Α∆Α ΨΧΣΤΩΛΙ-ΣΩΨ) απόφαση του περί «Προγραµµατισµού προσλήψεων
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το έτος 2018», το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Λευκάδας ενέκρινε µεταξύ
άλλων, την πρόσληψη µιας (1) θέσης ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών,
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Με το υπ. αριθµ. 13438/20.4.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «εγκρίθηκε η απασχόληση
τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήµο Λευκάδας,
µεταξύ των οποίων και της ανωτέρω θέσης (∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα)
Η ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών προέβη στην σύνταξη της υπ. αριθµ. 7997/27.4.2018 Ανακοίνωσης (υπ.
Αριθµ. ΣΟΧ 1/2018) για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
Με το υπ. αριθµ. 13001/2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ, εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 7997/27-4-2018 ΣΟΧ 1/2018
ανακοίνωση, για σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του
Ν.4440/2016.
Με την υπ. αριθµ. 11356/11.6.2018 (Α∆Α:ΨΚΑΣΩΛΙ-ΛΦ7) Απόφαση ∆ηµάρχου, συνήλθε Επιτροπή για την
πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µεταξύ άλλων και της ανωτέρω ειδικότητας
στο ∆ήµο Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το από 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Προσλήψεων του ∆ήµου Λευκάδας, για ειδικότητα ∆Ε
Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα, κατατέθηκε µία (1) εµπρόθεσµη αίτηση υποψηφίου, οποία εντάχθηκε στον υπ.
αριθµ. 12827/25.06.2018 πίνακα απορριπτέων, διότι ο υποψήφιος ήταν κάτοχος τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και δεν αποδείκνυε αντίστοιχη εµπειρία προκειµένου να καταταχθεί σε επικουρικό πίνακα, ως εκ τούτου η επιτροπή
οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπ. αριθµ. 7997/27.4.2018 Ανακοίνωση, (ΣΟΧ 1/2018), απέβη άκαρπη ως προς την
ειδικότητα ∆Ε
Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα αιτιολογία και θα πρέπει να
επαναπροκηρυχθεί η θέση ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4325/2015, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων έργου στους ΟΤΑ α' βαθµού
συµβασιούχων αµιγώς αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε την οποία κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις ανά
φορέα και δεν εγκρίνει τις προσλήψεις η επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5
της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σύµβαση έργου για το έτος 2016 θα είναι
µειωµένες κατά 10% σε σχέση µε το 2015. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού
χαρακτήρα και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που αµείβονται
αποκλειστικά από έσοδα υπό τη µορφή αντιτίµου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων κοινοτικών προγραµµάτων κατά το σκέλος που δε επιβαρύνεται ο Κρατικός
Προϋπολογισµός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
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 48 του Ν. 4325/2015) 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
48 του Ν. 4325/2015) 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).
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Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον απαιτείται χορήγηση
έγκρισης, υπό τη µορφή έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι φορείς να
αποστείλουν τα αιτήµατά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών
προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση.
Έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
• τις δ/ξεις της παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
• τις δ/ξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του
άρθρου 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
• τις δ/ξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.
4325/2015
• τις δ/ξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• τις δ/ξεις του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016
• την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2
υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4093/12
• Την υπ. αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης περί « προγραµµατισµού προσλήψεων Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018»
• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας, ο οποίος ψηφίσθηκε µε τις υπ. αριθµ.
222/11 & 281/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε τις υπ. αριθµ. 1520/24.2.12 & 2327/29.3.12
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ
732/Β΄/13.3.12 & 1130/Β΄/10.4.12) αντίστοιχα,
. Το αριθµ. 1/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Προσλήψεων του ∆ήµου Λευκάδας
εισηγούµαι τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την επαναπροκήρυξη µιας (1) θέσης ∆Ε
Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα, για χρονικό διάστηµα (6) έξι µηνών, στο ∆ήµο Λευκάδας.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται άκρως απαραίτητη, διότι το µόνιµο προσωπικό το οποίο
υπηρετεί στον ∆ήµο Λευκάδας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν επαρκεί για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόµενες
ανάγκες, δεδοµένου ότι στους πρώην Καποδιστριακούς ∆ήµους οι ανάγκες καλύπτονταν µε εποχιακό προσωπικό. Ο
δήµος Λευκάδας ως νησιωτικός και τουριστικός ∆ήµος έχει αυξηµένες ανάγκες ιδίως κατά την θερινή περίοδο. Κι
αυτό διότι την συγκεκριµένη εποχή (αρχής γινοµένης από την άνοιξη) προσέρχεται στην 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
Η πρόσληψη του Οδηγού ∆ιαξονικού Ελκυστήρα απαιτείται προκειµένου να γίνει καθαρισµός πρανών στους
δρόµους από άγρια φυτική βλάστηση, δεδοµένου ότι στον ∆ήµο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης
ειδικότητας
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. εσωτ. πρωτ. 1247/3-7-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για
την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
Την επαναπροκήρυξη µιας (1) θέσης, ειδικότητας ∆Ε Οδηγών ∆ιαξονικού Ελκυστήρα, για χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών, στο ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε τη ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 249/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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