ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 13/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1423/25-1-2018 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
Κακλαμάνη Αναστασία
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Παπαδόπουλος Ανδρέας
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
6
Κούρτης Φίλιππος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
9
Βλάχος Κων/νος
9
10 Κοντομίχης Ευάγγελος
10
11 Αρβανίτης Σπυρίδων
11
12 Κατηφόρης Χρήστος
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13 Φίλιππας Γεώργιος
13
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
14 Θερμός Ευάγγελος
14
15 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
16 Βλάχος Ευστάθιος
16
17 Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18 Τριλίβας Χρήστος
18
19 Καρφάκη Μαριάννα
19
20 Κατωπόδη Ευανθία
20
21 Γρηγόρη Ασπασία
21
22 Βικέντιος Νικόλαος
22
23 Μήτσουρας Πέτρος
23
24 Αραβανής Βασίλειος
24
25 Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
26 Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
27 Σκληρός Φίλιππος
27
28 Καββαδάς Θωμάς
28
29 Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
30 Γληγόρης Κων/νος
30
31 Σκληρός Παναγιώτης
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Καββαδάς Θωμάς, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 4 της Η.Δ. της αρ. 3ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/17 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λευκάδος.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ. κ. Κων/νος Βλάχος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρ. 196/2017
απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Αριθμός μελών κατά Νόμο: 9
η
Συνεδρίαση: 33 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 33/2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Αριθμ. Απόφασης 196/2017
Στη Λευκάδα σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθμ. 1785/22-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του
Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος
Δημήτριος Προκοπίου, Αν. Μέλος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Λ. Γεωργία Διαμάντη για την τήρηση των πρακτικών.
o

ΘΕΜΑ 1 Η.Δ.: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το νέο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, αναφέροντας ότι προβλέπονται δύο τακτικές οργανικές θέσεις προσωπικού, βάσει του
ύψους των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη
α) Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 244 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/8.6.2006) όπως ισχύουν,
β) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α) όπως ισχύει,
γ) Το 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) όπως ισχύει,
δ) Το άρθρο 54 του ν.4178/13 (ΦΕΚ174Α ) όπως ισχύει,
ε) Τις διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33Α),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος ως εξής:

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
Αποστολή Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Α
Με το Π.Δ. 76/2004 (ΦΕΚ 57 ) συστήθηκε διαδημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λευκάδος» και έδρα τον Δήμο Λευκάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, το οποίο τέθηκε
σε λειτουργία βάσει του αρ. 46 του Ν. 4071/2012 και της με αριθμ. 2064/941/20-2-2014 απόφασης Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.
Σκοπός - Αρμοδιότητες
Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος προσδιορίζονται στο 14/19-1-1939
Α
Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24 όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στα συνιστώμενα
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος αποτελούνται από την παρακάτω Οργανική Μονάδα:
Α) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της λειτουργίας του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
• Φροντίζει για την τήρηση και παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, σχετικά με την
υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού.
• Χειρίζεται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσληψη μονίμου και εποχιακού προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Επίσης θέματα σχετικά με τις τοποθετήσεις, μετατάξεις,
αξιολογήσεις, αποσπάσεις, συντάξεις, αδειών κ.λπ. που αφορούν το προσωπικό οποιασδήποτε σχέσης
εργασίας.
• Τηρεί και ενημερώνει του ατομικούς φακέλους του προσωπικού και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων
πλην φορολογικών.
• Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και διανομής κάθε εισερχομένου και εξερχόμενου εγγράφου και
τηρεί αρχείο αλληλογραφίας.
• Μεριμνά για την δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
• Μεριμνά για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
• Μεριμνά για την φύλαξη των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Νομικού
Προσώπου
• Δέχεται και εξετάζει παράπονα πολιτών και φροντίζει για την έγκαιρη πληροφόρησή τους για θέματα που
τους αφορούν.
• Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων,
φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων, με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή ακριβούς
αντιγράφου, καθώς και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
• Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή από διάταξη νόμου που δεν έχει
προβλεφθεί ανωτέρω εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου.
• Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο εισηγείται ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις
προθεσμίες του Δ.Κ.Κ.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εισηγείται τυχόν αναμορφώσεις του.
• Τηρεί φάκελο για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου που περιέχει όλα τα στοιχεία που
θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα.
• Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ..
• Τηρεί βιβλίο αποθήκης, παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την εκποίηση ή
καταστροφή αχρήστων υλικών, μετά από απόφαση οικείων επιτροπών.
• Εισηγείται και διεκπεραιώνει την διαδικασία για την μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων.
• Διενεργεί κάθε είδους λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία.
• Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κάθε δαπάνης.
• Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου.
• Καταρτίζει σε συνεργασία με το Ταμείο τον απολογισμό Εσόδων − Εξόδων.
• Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες και διεξάγει τις από το νόμο προβλεπόμενες
διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους.
• Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και μέσων που
ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, και βεβαιώνει τα
αντίστοιχα δικαιώματα.
• Εκτελεί ακόμα και κάθε πρόσθετη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή από διάταξη
νόμου, που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας.
• Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπεται από διάταξη
νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου
όπως είναι η κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ., η λειτουργία, εκμετάλλευση και
συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και η υποστήριξη σε εξειδικευμένους τομείς της ηλεκτρονικής
πληροφορικής, η φροντίδα για τις αναγκαίες προμήθειες και τις προδιαγραφές τους σε ότι αφορά συστήματα
και προγράμματα πληροφορικής, βάσει των οποίων συντάσσονται οι αναγκαίες μελέτες από το τεχνικό τμήμα
η τήρηση μητρώου και αρχείου σε ότι αφορά τα συστήματα πληροφορικής.
• Ασκεί τις αρμοδιότητες για κάθε νομικό θέμα που απασχολεί την υπηρεσία σε συνεργασία με τους νομικούς
συμβούλους του Δήμου, όπως εξώδικα δικαστικά έγγραφα, παραστάσεις σε κάθε είδους Δικαστήρια για την
προάσπιση των συμφερόντων του Νομικού Προσώπου, γνωμοδοτήσεις για κάθε νομικής φύσης ζήτημα,
επεξεργασία από νομικής άποψης συμβολαίων, διακηρύξεων, συμβάσεων κ.λπ. Τηρεί επίσης αρχείο
νομικών υποθέσεων.
• Μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων [χερσαία και θαλάσσια ζώνη]
αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
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Οι προηγούμενες αρμοδιότητες θεωρούνται ως γενική περιγραφή και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με την σύνταξη κανονισμών ή εγκυκλίων λειτουργίας
των διοικητικών μονάδων.
Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας, η ανάθεση καθηκόντων και περιγραφές καθηκόντων των
υπαλλήλων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου,
ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας που
συντάσσονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μετά από εισήγηση των αρμοδίων προϊσταμένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) βαθμούς συνολικά βαθμούς ως
ακολούθως:
Βαθμός Α΄
Βαθμός Β΄
Βαθμός Γ΄
Βαθμός Δ΄
Βαθμός Ε΄
Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ ΄Γ ΄Β ΄και Α΄, από τους οποίους
κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄ Δ΄ Γ΄ και Β΄,
από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄
Α
Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές είναι τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 50/2001(ΦΕΚ 39 ) όπως ισχύει, καθώς
και εκείνα που μπορεί να ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μετά από αίτημα και σχετική έγκριση του,
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες:
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
Θέσεις
ΠΕ Διοικητικoύ - Οικονομικού
1
Σύνολο
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Σύνολο

1
1

ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΕ Εισπρακτόρων
10
Σύνολο
10
Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28Α) όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα ή με τις αντίστοιχες διατάξεις που τυχόν θα αντικαταστήσουν τις
προαναφερόμενες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ – ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Νομικό Πρόσωπο υπάλληλοι
κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις
ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.
3. Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος κρίνεται και τοποθετείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Του
αυτοτελούς τμήματος προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και σε περίπτωση έλλειψης αυτού
υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
4. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
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Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος υπάρχουν
εγκεκριμένες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που έχει ή θα ενταχθεί στις θέσεις αυτού
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ύψους € 65,000,00. Για τα επόμενα τέσσερα (4) οικονομικά έτη προκαλείται
ετήσια δαπάνη ύψους € 65.000,00, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 196/2017.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς και Γληγόρης Κων/νος.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε ότι θεωρεί ότι είναι λάθος το κομμάτι του εποχικού προσωπικού.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/17 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 13/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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