ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 258/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», 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:
12056/20-7-20 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 ∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
Τυπάλδο Νικόλαο.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισµό ειδικότητας του προσωπικού Ι∆ΟΧ το οποίο θα προσληφθεί µέσω
Κ.Α.Π., σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 45695/20.7.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στον καθορισµό ειδικότητας του προσωπικού Ι∆ΟΧ το οποίο θα προσληφθεί µέσω Κ.Α.Π., σύµφωνα µε το υπ.
αριθµ. 45695/20.7.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στον καθορισµό ειδικότητας του προσωπικού Ι∆ΟΧ το οποίο θα
προσληφθεί µέσω Κ.Α.Π., σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 45695/20.7.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη
Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 118/2020 (A∆Α: ΩΙΥΩΩΛΙ-Γ1Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε
ο προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ)
στο ∆ήµο Λευκάδας, έτους 2020 µε κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά
αριθµό ατόµων ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
* Eνα (1) άτοµο, ειδικότητας ∆Ε Συντηρητών Κτιρίων 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 έξι (6) µήνες
Με την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως
ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόµων στο ∆ήµο Λευκάδας µε κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης και επειδή έγινε περικοπή στο αρχικό αίτηµα του ∆ήµου Λευκάδας, ο
καθορισµός των ειδικοτήτων του προσωπικού Ι∆ΟΧ θα πρέπει να γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή βάσει του
αντίστοιχου αιτήµατος που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
έτους 2020.
Η πρόσληψη του Συντηρητή κτιρίων κρίνεται επιτακτική προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των
∆ηµοτικών Κτιρίων, δεδοµένου ότι στο ∆ήµο Λευκάδας δεν υπηρετεί προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας Ο
µοναδικός υπάλληλος έχει συνταξιοδοτηθεί και ο ∆ήµος έκτοτε στηρίζεται σε πρόσληψη οκτάµηνων µέσω
προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆ ή µέσω πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ µε διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Η πρόσληψη του Μάγειρα κρίνεται επιτακτική προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες του ∆ηµοτικού Παιδικού
Σταθµού, δεδοµένου ότι η µόνιµη υπάλληλος η οποία υπηρετούσε στον εν λόγω Παιδικό Σταθµό απεβίωσε τον
Φεβρουάριο του 2020 και ως εκ τούτου λύθηκε η εργασιακή της σχέση µε το ∆ήµο, η δε θέση παραµένει κενή
Η πρόσληψη των 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.
Κατόπιν προτάσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου,
Εισηγούµαι την πρόσληψη:
* Eνος (1) ατόµου, ειδικότητας ∆Ε Συντηρητών Κτιρίων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Μαγείρων, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) 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 και στου κάτωθι κωδικούς:
(Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 15-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
Κ.Α. 30-6041«Τακτικές Αποδοχές»,30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
Κ.Α. 70-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 70-6054.001«Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
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
Την πρόσληψη:
* Eνος (1) ατόµου, ειδικότητας ∆Ε Συντηρητών Κτιρίων για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Μαγείρων, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µήνες
* Ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) 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 και στου κάτωθι κωδικούς:
(Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 15-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
Κ.Α. 30-6041«Τακτικές Αποδοχές»,30-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
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Κ.Α. 70-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 70-6054.001«Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ»
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: 258/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3

