ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 230/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 13567/5-7-2019 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
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γιαννιώτης Οδυσσέας
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Βικέντιος Νικόλαος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Σκληρός Παναγιώτης
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Αραβανής Βασίλειος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
Σκληρός Φίλιππος
16
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
16
Καββαδάς Θωµάς
17
Γληγόρης Κων/νος
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
23
23
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
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
δεκαεπτά (17) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 1 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 14, 15 και 13.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για καθορισµό ειδικότητας του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. το οποίο θα προσληφθεί µέσω Κ.Α.Π σύµφωνα
µε το υπ΄αριθµ. 32113/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

1

Η Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, κα Νίκη Στραγαλινού, εισηγούµενη το θέµα,
είπε τα εξής:
«Το θέµα θεωρείται κατεπείγον διότι αφορά σε έγκριση προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΟΧ
ειδικοτήτων απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας (∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού), οι οποίες εξαιρούνται από
την αναστολή προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών. Η ανωτέρω έγκριση περιήλθε στο ∆ήµο στις
4.7.2019.
Με την υπ. αριθµ. 49/2019 (Α∆Α 619ΓΩΛΙ-3ΧΘ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίσθηκε ο
προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) στο
∆ήµο Λευκάδας, έτους 2019 µε κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για τις εξής, κατά αριθµό
ατόµων ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
* Eνα (1) άτοµο, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για χρονικό διάστηµα έξι (6) 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./88/16166/24.4.2019 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 δύο (2) 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 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει του
αντίστοιχου αιτήµατος που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
έτους 2019.
Η πρόσληψη του Βρεφονηπιοκόµου κρίνεται επιτακτική προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες των Παιδικών
Σταθµών του ∆ήµου, δεδοµένου ότι το µόνιµο προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί και ο ∆ήµος ουσιαστικά
στηρίζεται σε πρόσληψη οκτάµηνων µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕ∆
Η πρόσληψη του Χειριστή 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 τις δ/ξεις του άρθρου 82 του Ν. 4604/2019, εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων λόγω
αυτοδιοικητικών εκλογών οι προσλήψεις προσωπικού Ι∆ΟΧ µεταξύ άλλων ειδικοτήτων και αυτών των χειριστών
Μηχανηµάτων Έργων καθώς επίσης και των εργαζοµένων στους παιδικούς σταθµούς.
Εισηγούµαι την πρόσληψη:
Α) ενός (1) ατόµου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για χρονικό διάστηµα έξι (6) µήνες
Β) ενός(1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µήνες
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 101/25.1.2019 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 2019 (Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 15-6054.001 «Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ» και Κ.Α. 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 31.12.2019.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη:
Α) ενός (1) ατόµου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων για χρονικό διάστηµα έξι (6) µήνες
Β) ενός(1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής JCB) για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µήνες
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 101/25.1.2019 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 2019 (Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές Αποδοχές», 15-6054.001 «Εργοδοτικές
εισφορές ΙΚΑ» και Κ.Α. 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 31.12.2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 230/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

