ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 194/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 5 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 14800/5-7-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3.
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7. Καββαδάς Θωµάς
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 19/οικ.22159/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών και προκειµένου να
καλυφθούν 21 θέσεις µόνιµου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου (ανταποδοτικού
χαρακτήρα), απαιτείται τροποποίηση του ΟΕΥ του ∆ήµου και προγραµµατισµός προσλήψεων. Τελική
προθεσµία σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4479/17, είναι η 31/7/2017.
Ειδικά για την σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του ∆ηµ.
Συµβουλίου, λαµβάνεται ύστερα από βεβαίωση της Οικονοµικής Επιτροπής, ότι η ετήσια δαπάνη του
βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων, καλύπτεται από τις
εγγεγραµµένες στον πρ/σµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση της
παρ. 3 το άρθρου 10 του 3584/07.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαίωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για εγγεγραµµένες πιστώσεις που αφορούν
ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 του
Ν. 4479/2017 , Τεύχος Α΄94
2. Την αρ. 19 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. (αρ. πρωτ. 22159/30-06-2017)
3. Το άρθρο 10, της παρ. 3 του Ν. 3584/2007
4. Το υπ΄αρ. εσ. Πρωτ. 1167/04-07-2017, έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
περί πρόβλεψης θέσεων στον ΟΕΥ του ∆ήµου Λευκάδας.
5. Την υπ΄αρ. εσ. Πρωτ. 1168/04-07-2017, βεβαίωση της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Εισηγούµαστε
Την έκδοση βεβαίωσης της Οικονοµικής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη την επισυναπτόµενη
ως κατωτέρω υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1168/04-07-2017 βεβαίωση της ∆/νσης των Οικονοµικών
Υπηρεσιών, ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων
προς πρόσληψη θέσεων σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα,
καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές
υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10, του Ν. 3584/2007.»
Η αρ. εσ. πρωτ. 1168/04-07-2017 βεβαίωση της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει ως
εξής:

Λευκάδα 04 /07 / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Αριθµ. Εσ. Πρωτ. 1168

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα:
Πληροφορίες:
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνα:
Fax:
e-mail:

Προϋπολ.. Λογιστηρίου & Προµηθειών
Αθανίτης Αντώνιος
Αντ. Τζεβελέκη &Υπ. Αθ. Κατωπόδη
311 00-Λευκάδα
26453 60542
26453 60586
info@lefkada.gov.gr

Προς: ∆/νση ∆ιοικητικού Προσωπικού
Τµήµα Ανθρώπινου Προσωπικού

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄ 94) και την αρ. 19 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. µε αρ.
πρωτ. οικ. 22159/30-06-2017 «πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα», βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη
του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων προς πρόσληψη θέσεων σε κάθε
είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα, όπως αναλυτικά φαίνεται στον
2

παρακάτω πίνακα, καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν
ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10, του Ν. 3584/2007.
Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

∆Ε 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ)

1

2

∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

3

∆Ε 29 Ο∆ΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

4

4

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

5

ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡ/ΦΟΥ)

13
21

ΣΥΝΟΛΟ
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισµούς του ∆ήµου των επόµενων ετών.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της αρ. εσ. πρωτ. 1168/04-07-2017 βεβαίωσης της ∆/νσης των Οικονοµικών
Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση, ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του
καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων προς πρόσληψη θέσεων σε κάθε είδους ανταποδοτικές
υπηρεσίες σχετικές µε την καθαριότητα, καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό
πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10, του
Ν. 3584/2007.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 194/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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