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Αριθ. Αποφ. 69/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19/15 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριμναΑθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική
Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1306/18-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Παραβρέθηκαν
1.

Περδικάρης Αθανάσιος

2.

Αρβανίτης Σπυρίδων

3.

Πολίτης Σπυρίδων

4.

Περδικάρης Δημήτριος

5.

Χαλικιάς Ευάγγελος

6.

Ροντογιάννης Θεόδωρος

7.

Ζουριδάκης Ευτύχιος

8.

Κοψιδά Ειρήνη

Απουσίαζαν
1. Καρφάκη Μαριάνα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη
Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την
συνεδρίαση.
1ο Θέμα

ημερήσιας διάταξης της αρ. 19/15 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Λευκάδας: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό
γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας,
οικονομικού έτους 2016»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ τα εξής:
α) την ανάγκη για ορισμό γραμματέα του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, για το έτος
2016 δεδομένης της έλλειψης επαρκούντος διοικητικού προσωπικού

του ΝΠΔΔ

Δήμου Λευκάδας
β) το άρθρο 49 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28-6-07) περί αποζημίωσης υπαλλήλων
που εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία
γ) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
δ) την υπ’ αριθ.οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο (άρθρο 20 Ν.4024/2011) με
την οποία διευκρινίζεται το ζήτημα της αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας για την
τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και ΝΠΔΔ.
ε) την υπ’αριθ.12206/14-05-2014 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία η
υπάλληλος

του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη Νικολέττα του Βησσαρίων, ΠΕ

Διοικητικού

παρέχει

Βρεφονηπιακοί

διοικητική

υποστήριξη

Σταθμοί-Παιδεία

–Κοινωνική

προς

το

Ν.Π.Δ.Δ

«Παιδικοί-

Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» λόγω έλλειψης προσωπικού και υπηρεσιακών
αναγκών
εισηγήθηκε τον ορισμό της Κονιδάρη Νικολέττας του Βησσαρίων, ΠΕ Διοικητικού ως
γραμματέα του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. για το έτος 2016, λόγω
έλλειψης

προσωπικού

Βρεφονηπιακοί

και

υπηρεσιακών

Σταθμοί-Παιδεία

αναγκών

–Κοινωνική

του

Ν.Π.Δ.Δ

«Παιδικοί-

Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας»
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
Ορίζει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
για το έτος 2016, την υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας αορίστου χρόνου ,Κονιδάρη
Νικολέττα του Βησσαρίων, κλάδου ΠΕ Διοικητικό, η οποία σύμφωνα και με την
υπ’αριθ.12206/14-05-2014 απόφαση Δημάρχου παρέχει διοικητική υποστήριξη προς
το

Ν.Π.Δ.Δ

«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί

Σταθμοί-Παιδεία

–Κοινωνική

Μέριμνα-

Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» λόγω έλλειψης προσωπικού
και υπηρεσιακών αναγκών
Τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται παράλληλα με τα καθήκοντα της κύριας θέσης της
στο Δήμο Λευκάδας και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.
Η αποζημίωση για τα πρόσθετα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης θα είναι
ανάλογη με τις ώρες της πρόσθετης απασχόλησής της και μέχρι είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας Παιδικοί

Βρεφονηπιακοί

σταθμοί-

Παιδεία-Κοινωνική

Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον», έτους 2016 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ:106012
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 69/2015.
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα παρόντα μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

