ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ης
Από το πρακτικό της αρ. 20 /20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177/2020
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε
σε τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω εφαρμογής
Webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19132/26-10-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Σαρανταένας Ιωάννης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
6
Αργυρός Νικόλαος
6
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Μελάς Γεράσιμος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
Τσιρογιάννης Γεώργιος
27
28
Τυπάλδος Νικόλαος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. Μελάς Γεράσιμος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν μετά την συζήτηση του θέματος εκτός
ου
ημερήσιας διάταξης και πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ο
Η Δ.Σ. Βλάχου Ειρήνη συμμετέχει στη συνεδρίαση από το 1 θέμα της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οκτώ (28) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 20 Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων, με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2020-2021.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος,
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
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Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
α

«Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16, όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του
άρθρου 87 του Ν.4483/17
««1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των
εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της
οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η
τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του
Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση
περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την
ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
Β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την
εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, σύμφωνα με την
περίπτωση α΄, μπορούν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και
ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από
εκείνες της τοποθέτησής τους.»
Στο Δήμο Λευκάδας για τις υπηρεσίες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου, κατά το τρέχον
σχολικό έτος, έχουν εγκριθεί με σχετική Π.Υ.Σ. και έχουν προσληφθεί συνολικά 22 υπάλληλοι με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ 10 άτομα με πλήρη απασχόληση και 12 άτομα με μερική απασχόληση (3 ώρες/ημερησίως).
Ο Δήμος μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρακολουθεί την κατάσταση και έχει καταγράψει τα προβλήματα
που έχουν ανακύψει από την μέχρι σήμερα λειτουργία των σχολείων και που κυρίως αφορούν στην καθαριότητα
που πρέπει να γίνεται και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου λόγω covid-19.
Από τα ανωτέρω προκύπτει επιτακτικά η αναγκαιότητα για επέκταση του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων μερικής
απασχόλησης.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν πλήρως οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών κτιρίων του Δήμου
μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά και μετά το σχόλασμα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και της προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτών κατά τη
Α
λειτουργία των σχολείων, όπως ορίζονται στην ισχύουσα Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64 ΄), θα πρέπει ο Δήμος μας να προβεί σε
αύξηση-επέκταση του ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους της μερικής απασχόλησης για την προστασία μαθητών και
εκπαιδευτών
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στους χώρους των σχολείων.
Εκ των ανωτέρω εργαζόμενων οι δώδεκα (12) υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις για την αύξηση του ωραρίου
απασχόλησής τους για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν
τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ως εξής:
Α. Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας με επέκταση ωραρίου (5) πέντε ωρών επιπλέον των κάτωθι
υπαλλήλων:
α.ΛΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΩ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (υπ. αριθμ. 19202/27.10.2020 αίτηση), διότι το μουσικό σχολείο στο οποίο είναι
τοποθετημένη έχει 36 αίθουσες, μεγάλο προαύλιο χώρο και επιπλέον υπάρχει και η σίτιση των παιδιών στο
σχολείο που απαιτεί σχολαστικό καθαρισμό
β.ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (υπ. αριθμ. 19187/27.10.2020 αίτηση), διότι στο σχολείο στο οποίο είναι
τοποθετημένη υπάρχουν 26 αίθουσες που χρησιμοποιούνται από το ΕΠΑΛ και το εσπερινό ΕΠΑΛ εκτός των
προαύλιων χώρων του αίθριου του σχολείου, αίθουσες εργαστηριών οι οποίες θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά
από κάθε χρήση
γ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙ-(υπ. αριθμ. 19192/27.10.2020 αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη στο
ΕΕΕΕΚ και στο ειδικό δημοτικό σχολείο. Στο συγκεκριμένο σχολείο είναι αυξημένες οι ανάγκες διότι ένα μεγάλο
μέρος των παιδιών δεν αυτοεξυπηρετείται και αυτό γίνεται μόνο με την επίβλεψη του ειδικού βοηθητικού
προσωπικού. Οι τουαλέτες η κουζίνα και η τραπεζαρία χρησιμοποιούνται καθόλη την διάρκεια της ημέρας άρα
είναι αναγκαία η παρουσία της καθαρίστριας συνεχώς ώστε οι ανωτέρω χώροι να φροντίζονται όπως και υπόλοιποι
λόγω των ειδικών αναγκών των παιδιών
ο
δ.ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (υπ. αριθμ. 19166/27.10.2020 αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη στο 2
ο
Λύκειο Λευκάδας το οποίο έχει 19 αίθουσες, αίθριο χώρο, μεγάλο προαύλιο χώρο συστεγαζόμενο με το 2
γυμνάσιο Λευκάδας. Εκτός των ανωτέρω είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό μαθητών και η πιο παλιά κτιριακή σχολική
μονάδα
Β.η τροποποίηση της σύμβασης εργασίας με επέκταση ωραρίου (2 ωρών επιπλέον) των κάτωθι
υπαλλήλων:
α.ΖΑΜΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (υπ. αριθμ. 19200/27.10.2020
αίτηση), διότι είναι τοποθετημένη στο
νηπιαγωγείο Βλυχου και στο νηπιαγωγείο Περιγιαλίου. Η απόσταση των 2 νηπιαγωγείων είναι 5 χλμ και ο χρόνος
εργασίας (3 ώρες) δεν είναι επαρκής για τον καθαρισμό τους
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β.ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. (υπ. αριθμ. 19201/27.10.2020
αίτηση), η οποία είναι
τοποθετημένη σε 3 σχολικές μονάδες – νηπιαγωγείο Μαραντοχωρείου, δημοτικό Μαραντοχωρίου και νηπιαγωγείο
Σύβρου το οποίο απέχει 10 χλμ από τα υπόλοιπα. Ανεπαρκής χρόνος για τον καθαρισμό των ανωτέρω.
Γ.ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΓΑΘΗ (υπ. αριθμ. 19194/27.10.2020 αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη στο νηπιαγωγείο Άγιου
Πέτρου καθώς και στο δημοτικό κατάστημα Βασιλικής με απόσταση 5 χλμ μεταξύ τους
αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη
δ.ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (υπ. αριθμ. 19225/27.10.2020
ο
στο νηπιαγωγείο Τσουκαλάδων και στο 3 νηπιαγωγείο Λευκάδας (Απολπαίνης) το οποίο εχει 23 παιδιά και μεγάλο
προαύλιο χώρο. Η απόσταση ανάμεσα των 2 νηπιαγωγείων είναι 5 χλμ και ο χρόνος εργασίας δεν επαρκεί ούτε για
τον στοιχειώδη καθαρισμό τους
ε.ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (υπ. αριθμ. 19208/27.10.2020
αίτηση), η οποία είναι
ο
ο
τοποθετημένη στο 5 νηπιαγωγείο Λευκάδας το οποίο έχει 37 παιδιά και είναι ολοήμερο καθώς και στο 2 Λύκειο
Λευκάδας
στ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (υπ. 19235/27.10.2020 αριθμ. ), η
οποία είναι
ο
τοποθετημένη στο Λύκειο Νυδριού με 14 αίθουσες, προαύλιους χώρους, σκάλες καθώς το σχολείο βρίσκεται στο 1
όροφο σχολικού συγκροτήματος
ζ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ (υπ. αριθμ. 19229/27.10.2020 αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη στο Μουσικό Γυμνάσιο
Λύκειο Λευκάδας το μεγαλύτερο σε αριθμό αιθουσών σχολείο στην πόλη.
Η.ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (υπ. αριθμ. 19181/27.10.2020 αίτηση), η οποία είναι τοποθετημένη
ο
ο
στο 6 νηπιαγωγείο Λευκάδας στο οποίο υπάρχουν 40 παιδιά καθώς και στο 4 δημοτικό σχολείο –το μεγαλύτερο
σε αριθμό παιδιών και σε αριθμό αιθουσών στην πόλη
Με την αριθ. πρωτ. 2317/30.10.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από την αιτούμενη αύξηση του ωραρίου
εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μειωμένου ωραρίου, έχει προεγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2020, στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
α) Στον ΚΑ 70-6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες» με το ποσό των 13.400,00€
β) Στον Κ.Α 70-6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές
μονάδες» με το ποσό των 3.450,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως το Δ.Σ. αποφασίσει θετικά για την επέκταση του ωραρίου εργασίας
προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατά πέντε (5) και δύο (2) ώρες
ημερησίως, ως ακολούθως:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
3ωρη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥ
8ωρη

ΑΥΞΗΣΗ
(ώρες/ημέρα)
5

1

ΛΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΩ

ΜΟΥΣΙΚΟ
– ΛΥΚΕΙΟ

2

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

3ωρη

8ωρη

5

3

ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
και
ΕΕΕΚ

3ωρη

8ωρη

5

4

ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3ωρη

8ωρη

5

5

ΖΑΜΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΑ ΒΛΥΧΟΥ
– ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

3ωρη

5ωρη

2

6

ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

3ωρη

5ωρη

2

7

ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΓΑΘΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

3ωρη

5ωρη

2

–

ο

3

8

ΤΣΙΦΡΙΚΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΑ

9

ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ

10
11

12

ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ο
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

Με την αριθ. πρωτ. 2317/30.10.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από την αιτούμενη αύξηση του ωραρίου
εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μειωμένου ωραρίου, έχει προεγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2020, στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
α) Στον ΚΑ 70-6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες» με το ποσό των 13.400,00€
β) Στον Κ.Α 70-6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές
μονάδες» με το ποσό των 3.450,00€.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι πέντε (25) Δ.Σ.
Απέχει ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω,
τις δ/ξεις της παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την επέκταση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών
ημερησίως) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό έτος
2020-2021 κατά πέντε (5) και δύο (2) ώρες ημερησίως, ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
3ωρη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥ
8ωρη

ΑΥΞΗΣΗ
(ώρες/ημέρα)
5

1

ΛΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΩ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

2

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ

3ωρη

8ωρη

5

3

ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
και
ΕΕΕΚ

3ωρη

8ωρη

5

4

ΠΙΛΙΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3ωρη

8ωρη

5

5

ΖΑΜΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΑ ΒΛΥΧΟΥ
- ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

3ωρη

5ωρη

2

6

ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

3ωρη

5ωρη

2

7

ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΓΑΘΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜ.
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

3ωρη

5ωρη

2

–

4

8

ΤΣΙΦΡΙΚΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΛΑ

9

ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ

10
11

12

ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ
ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

3ωρη

5ωρη

2

Με την αριθ. πρωτ. 2317/30.10.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από την αιτούμενη αύξηση του ωραρίου
εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μειωμένου ωραρίου, έχει προεγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2020, στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
α) Στον ΚΑ 70-6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες» με το ποσό των 13.400,00€
β) Στον Κ.Α 70-6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές
μονάδες» με το ποσό των 3.450,00€.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 177/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

5

