ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 119
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαϊου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη 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. 10022/27-52015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Κατωπόδη Ευανθία
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Καρφάκη Μαριάννα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γαζής Πάνος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Γράψας Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
Ζουριδάκης Ευτύχιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν
παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δέκα εννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 9ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. πρόσληψης ατόµων µε τρίµηνη σύµβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών
του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
1. Οι θέσεις των επτά (7) Ναυαγοσωστών σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 62/26.03.15 προηγούµενη
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για την κάλυψη αµιγώς εποχικών αναγκών.
2. Με την δηµοσίευση του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄11.05.15) δίνεται η δυνατότητα στους ∆ήµους να
προσλάβουν ναυαγοσώστες µε τρίµηνη σύµβαση χωρίς να απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, έτσι
ώστε άµεσα να τοποθετηθούν ναυαγοσώστες στις παραλίες για την ασφάλεια των λουοµένων αλλά και
για την αποφυγή προστίµων από το Λιµεναρχείο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα εννέα (19) ψήφους αποφασίζει για το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η
οποία διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 62/2015 (Α∆Α: 6Υ98ΩΛΙ-3ΦΩ) Απόφαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας, αποφάσισε οµόφωνα την πρόσληψη επτά (7) Ναυαγοσωστών για την περίοδο 1-6-2015
έως 31-8-2015 σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 23/2000 και της αριθµ. οικ.7057/25-02-2015
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Απόφαση αυτή στάλθηκε
µε το υπ. αριθµ. 6617/17.4.2015 έγγραφό µας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου προκειµένου να προωθηθεί για έγκριση στο ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.(ΠΥΣ 33/2006).
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µας ενηµέρωσε ότι µετά την
δηµοσίευση του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015) η αναφερόµενη πρόσληψη των επτά (7)
Ναυαγοσωστών εξαιρείται από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο 41 παρ.1α του
ανωτέρω Νόµου) και δεν είναι δυνατή πλέον η διαβίβασή της στο Υπουργείο.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α/11-05-2015). , ορίζονται τα εξής:
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας
σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου
χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης
της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.»
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.»
Εισηγούµαι την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ∆ήµου µας και πιο
συγκεκριµένα:
Επτά (7) Ναυαγοσώστες ∆Ε για χρονικό διάστηµα ως ακολούθως:
Πέντε (5) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών για πολυσύχναστες παραλίες
∆ύο (2) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών για κάλυψη µη πολυσύχναστων
παραλιών
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Το κύριο χαρακτηριστικό του ∆ήµου Λευκάδας, είναι η έντονη τουριστική κίνηση, που οφείλεται στο
θαυµάσιο τοπίο και τις φηµισµένες παραλίες του. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού είναι
απαραίτητη για την επίβλεψη των ακτών και την ασφάλεια των λουοµένων κατά την θερινή περίοδο.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2015, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ

∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
5
(για
πολυσύχναστες
παραλίες)
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∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
2
(µη
πολυσύχναστες
παραλίες)

2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
12.870,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
70/6041

3.165,00

70/6054.001

3.432,00
844,00

70/6041
70/6054.001

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δηµοτικών συµβούλων.
Ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς είπε: «Να προσπαθήσουµε να προσληφθούν ναυαγοσώστες ιδιώτες από
τον ∆ήµο µας και σαν τελευταία λύση να πάµε σε εταιρεία παροχής ναυαγοσωστικών υπηρεσιών.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα εννέα
(19) ψήφους, αποφασίζει:
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικού αριθµού επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ∆ήµου µας και πιο
συγκεκριµένα:
Επτά (7) Ναυαγοσώστες ∆Ε για χρονικό διάστηµα ως ακολούθως:
Πέντε (5) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών για πολυσύχναστες παραλίες.
∆ύο (2) Ναυαγοσώστες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών για κάλυψη µη πολυσύχναστων
παραλιών.
Το κύριο χαρακτηριστικό του ∆ήµου Λευκάδας, είναι η έντονη τουριστική κίνηση, που
οφείλεται στο θαυµάσιο τοπίο και τις φηµισµένες παραλίες του. Η πρόσληψη του ανωτέρω
προσωπικού είναι απαραίτητη για την επίβλεψη των ακτών και την ασφάλεια των λουοµένων κατά
την θερινή περίοδο.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισµού
του ∆ήµου έτους 2015, ως ακολούθως:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ

∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
5
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3

∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
2
(µη
πολυσύχναστες
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2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
12.870,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
70/6041

3.165,00

70/6054.001

3.432,00
844,00

70/6041
70/6054.001

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.119/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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