ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/18 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 303/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 15462/31-07-2018
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
Νικητάκης Μάρκος
2
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Κατηφόρης Χρήστος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Γρηγόρη Ασπασία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Βικέντιος Νικόλαος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Μήτσουρας Πέτρος
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν
18
Αρβανίτης Σπυρίδων
18
αν και κλήθηκαν νόµιµα.
19
Κοντοµίχης Ευάγγελος
19
20
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
21
21
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
22
22
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
23
23
∆ηµάρχου κ. Περδικάρης Αθανάσιος,
24
24
Αντιδήµαρχος.
25
25
26
26
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28
29
29
30
30
31
31
32
32
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33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο µοναδικό θέµα που αναγράφεται
στην υπ΄ αριθ. 15462/31-7-2018 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή στο τέλος Αυγούστου λήγουν οι δίµηνες συµβάσεις οι οποίες
εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου και ως εκ τούτου θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία έγκρισης νέων δίµηνων
συµβάσεων προκειµένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων,
από τα τέλη Αυγούστου και για δύο (2) µήνες.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19)
ψήφους αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης για τον ανωτέρω λόγο.
ης

ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης της αριθ. 22 /2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου: Συµπλήρωση της αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) απόφασης ∆.Σ για έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης απασχόλησης, διαφόρων
ειδικοτήτων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Ο Πρόεδρος ∆.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόριος λόγω απουσίας των εισηγητών, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη
προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων, µε δίµηνη σύµβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες στην υπηρεσία
καθαριότητας, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007), και τις δ/ξεις της
περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:
Εννέα (9) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
∆ύο (2) ατόµων ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου.
Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Συντηρητή Μηχανηµάτων Καθαριότητας.
Ένα (1) άτοµο ειδικότητας ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργων.
Με την αριθµ. 13216/29.6.2018 (Α∆Α 65ΒΤΩΛΙ-Κ1Β) Απόφαση ∆ηµάρχου προσλήφθηκαν δεκατρείς (13)
υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων µε 2/µηνη σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων αναγκών
του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2018, για χρονικό διάστηµα από 2/7/2018 έως 1/9/2018. Από τα δεκατρία (13)
άτοµα, εκτός των άλλων, προσλήφθηκαν δύο (2) ∆Ε Οδηγοί Απορριµµατοφόρων και εννέα (9) ΥΕ Εργάτες
Καθαριότητας.
Με την υπ. αριθµ. 8057/27.4.2018 (Α∆Α: ΨΡΤΡΩΛΙ-ΚΒΠ) Απόφαση ∆ηµάρχου, προσλήφθηκαν ένας (1) ∆Ε
Οδηγός Απορριµµατοφόρου και επτά (7) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας οι οποίοι συµπεριλήφθησαν στους προσωρινούς
πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2.2.2018, τ. ΑΣΕΠ) για την κάλυψη ιδιαίτερης σηµασίας
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε τις δ/ξεις των Ν.
2190/94 και Ν. 4210/13. Αυτή τη χρονική στιγµή είναι σε αναµονή από το ΑΣΕΠ, η δηµοσίευση των οριστικών
πινάκων κατάταξης της ανωτέρω προκήρυξης.
Σύµφωνα µε το υπ΄αριθ. Εσωτ. 1402/25.7.2018 έγγραφο του τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να προβούµε στην πρόσληψη οκτώ
(8) ατόµων για χρονικό διάστηµα δύο µηνών για την κάλυψη των άµεσων αναγκών του ∆ήµου Λευκάδας οι οποίες
προκύπτουν από τη συνεχώς αυξανόµενη και παρατεταµένη τουριστική περίοδο, (αποκοµιδή απορριµµάτων,
ογκωδών αντικειµένων, καθαρισµό παραλιών πόλεων και οικισµών) στις ∆ηµοτικές Ενότητες; Λευκάδας, Ελλοµένου,
Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καρυάς, Καλάµου, και Καστού, πιο συγκεκριµένα: Τριών (3) ∆Ε Οδηγών
Απορριµµατοφόρων και πέντε (5) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και µετά από επανέλεγχο και επανεξέταση των ήδη υφισταµένων αναγκών,
καθίσταται εξαιρετικά αναγκαίο να συµπληρωθεί η αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ως προς την υποβολή αιτήµατος για πρόσληψη προσωπικού δίµηνης διάρκειας και συγκεκριµένα οκτώ
(8) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας στην υπηρεσία καθαριότητας. Αναλυτικότερα προτείνεται η πρόσληψη:
- Τριών (3) ατόµων ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου
- Πέντε (5) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες στον τοµέα της
καθαριότητας του ∆ήµου µας εισηγούµαστε:
Την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόµων, δίµηνης διάρκειας
ειδικοτήτων:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ

Εργατών

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΘΕΣΕΩΝ

∆ΙΑΣΤΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΗ

(ΜΗΝΕΣ)

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

2

10.000,00

5

Καθαριότητας

µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, των παρακάτω

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Τακτικές

20-6041

Αποδοχές
3.000,00

Εργοδοτικές

20-6054.001

Εισφορές ΙΚΑ
∆Ε29

Οδηγών

3

2

6.468,00

Απορριµµατοφόρου

Τακτικές

20-6041

Αποδοχές
1.945,00

Εργοδοτικές
Εισφορές ΙΚΑ

2

20-6054.001

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018, σύµφωνα µε την αριθµ. 1418/27.7.2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την συµπλήρωση της αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) απόφασης ∆.Σ για έγκριση πρόσληψης προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων για
την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Λευκάδας ως ακολούθως:
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόµων, µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, δίµηνης διάρκειας, των
παρακάτω ειδικοτήτων:
ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ

Εργατών

5

∆ΙΑΣΤΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΗ

(ΜΗΝΕΣ)

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

2

10.000,00

Καθαριότητας

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Τακτικές

20-6041

Αποδοχές
3.000,00

Εργοδοτικές

20-6054.001

Εισφορές ΙΚΑ
∆Ε29

Οδηγών

3

2

6.468,00

Απορριµµατοφόρου

Τακτικές

20-6041

Αποδοχές
1.945,00

Εργοδοτικές

20-6054.001

Εισφορές ΙΚΑ

Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018, σύµφωνα µε την αριθµ. 1418/27.7.2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 185/2018 (Α∆Α Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 303/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

