ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. Αποφ. 41/12-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση για πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου στα Δημοτικά
και Νηπ/γεία του Δήμου τη σχολική χρονιά 2013-2014
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 12/08/ 2013 και ώρα 13:00π.μ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου

Λευκάδας συνήλθε σε

δημόσια συνεδρίαση το

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ύστερα από την 11η /24-07-203

πρόσκληση της Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6) μέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
Λάζαρης Κων/νος

2. Μαρούσης Παναγιώτης

Μεσσήνη Κερασούλα

3. Χόρτη Εύα
4.Αραβανής Σπύρος
5.Φίλιππας Γεώργιος
6.Μαργέλης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κονιδάρη
Νικολέττα.

1

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με:
1)

Την

αριθ.99390/Δ4/31-08-2012

Υ.Α

Παιδείας

&

Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού
Την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010(Α’

2)

138)όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση γ, στην οποία αναφέρεται
ότι για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις του προσωπικού του
προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής
εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών
η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ’αναλογία στους οικείους
Δήμους,
Προτείνω
Να σταλεί έγγραφο στις Διοικητικές Υπηρεσίες-Τμήμα Προσωπικού του
Δήμου

ώστε

να

επιληφθεί

του

θέματος

της

πρόσληψης

των

καθαριστριών με σύμβαση έργου στα σχολεία, δεδομένου του πολύ
μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι το άνοιγμα των σχολείων
Στη συνέχεια
κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε και
αποφάσισε ομόφωνα:
Να σταλεί έγγραφο στις Διοικητικές Υπηρεσίες-Τμήμα Προσωπικού του
Δήμου,

ώστε

να

επιληφθεί

του

θέματος

της

πρόσληψης

των

καθαριστριών με σύμβαση έργου στα σχολεία, δεδομένου του πολύ
μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι το άνοιγμα των σχολείων
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η

Πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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