ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα:
∆ιοίκησης
και
∆ιοικητικών
Υποθέσεων
Γραφείο:
Προσωπικού
Πληροφορίες: Νίκη Στραγαλινού
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ.
Ταχ. ∆/νση:
Κατωπόδη
Ταχ. Κώδικας: 31 100-Λευκάδα
26453 60570
Τηλέφωνα:
26453 60536
Fax:
info@dimoslefkadas.gr
e-mail:

Λευκάδα

9 Σεπτεµβρίου 2011

Αριθµ. Πρωτ:

27644

ΘΕΜΑ: ¨Απόφαση για οκτάµηνη σύµβαση¨

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ¨.
2. Την υπ΄αριθµ. 26/7.2.11 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. Την υπ΄αριθµ. 3226/22.3.11 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, των άρθρων
168, 170 και 232 του Ν. 3584/07, όπως και της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/03
(προκειµένου για κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ), όπως ισχύουν.
5.

Την υπ΄αριθµ. ΣΟΧ 1/11 (αρ. πρωτ. 7537/1.4.11) ανακοίνωσή µας.

6. Το υπ΄αριθµ. 11618/20.7.11 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων
κατάταξης – επιλογής της ΣΟΧ 1/11, σύµφωνα µε το οποίο στον πίνακα κατάταξης µε κωδικό
θέσης 101, δύο (2) θέσεις παρέµειναν κενές.
7. Το υπ΄αριθµ. 23516/1.8.11 έγγραφό µας προς το ΑΣΕΠ, σχετικά µε επαναπροκήρυξη των δύο
(2) ανωτέρω θέσεων.
8. Την υπ΄αριθµ. 15819/8.8.11 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί έγκρισης ανακοίνωσης.
9. Την υπ΄αριθµ. ΣΟΧ 2/11 (αρ. πρωτ. 23496/1.8.11) ανακοίνωσή µας.
10. Την υπ΄αριθµ. 23496/1.8.06 περίληψη της ανωτέρω ανακοίνωσης, η οποία δηµοσιεύθηκε
σύµφωνα µε το Νόµο.
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11. Το υπ΄αριθµ. 22921/13.5.11 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: ¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (2747/12.5.11 απόφαση της
επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/06 ΠΥΣ)¨
12. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων.
13. Τους υπ΄αριθµ. 27235/6.9.11 και 27236/6.9.11 πίνακες κατάταξης και προσληπτέων οδηγών
αντίστοιχα, τους οποίους µας διαβίβασε η τριµελής επιτροπή προσλήψεων, η οποία συστάθηκε µε
την υπ΄αριθµ. 26752/1.9.11 απόφαση ∆ηµάρχου.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας.
Αποφασίζουµε
Προσλαµβάνουµε δύο (2) Οδηγούς Απορριµµατοφόρων και Φορτηγών Αυτοκινήτου (µε
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ως εξής:
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1

Μανωλίτσης
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Πετρόπουλος

κωδ. (101)

ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡΟΜ.
ΗΜΕΡΟΜ.
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΗΞΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Κίµωνας

∆ηµήτριος

Λευκάδα

Σπυρίδων

Κων/νος

12/9/11

11/5/12

12/9/11

Καρυά
Σφακιώτες

11/5/12

Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν ως οδηγοί για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Οι

αναγκαίες

πιστώσεις

για

την

µισθοδοσία

των

ανωτέρω

έχουν

προβλεφθεί

στον

προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, οικονοµικού έτους 2011, ως ακολούθως:
∆Ε Οδηγοί (101)

20/6041

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες. Η σύµβαση των ανωτέρω
λύεται αυτοδίκαια µε την πάροδο της ηµεροµηνίας λήξης που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα
χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ απολύονται
οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν
τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους ως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Η εβδοµαδιαία απασχόληση των εργαζοµένων ορίζεται στις τριάντα δύο (32) ώρες.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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Κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. ∆ηµάρχου
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γραφείο Αντιδηµάρχου κ. Ρόκκου
4. Γραφείο ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο ∆/ντή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων
7. Οικονοµική Υπηρεσία
8. Γραφείο Προσωπικού
9. ΟΑΕ∆
10. κ. Μανωλίτση Κίµωνα
11. κ. Πετρόπουλο Σπυρίδωνα
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