ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 403/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 18484/16-10-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1
θέµατος της Η.∆.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆. τα θέµατα 18, 19
και 20.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 74.000,00 € από το
ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση κάλυψης δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου στις σχολικές µονάδες.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 65051/06-10-2020 (Α∆Α: ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-ΑΚ1) απόφαση του
ΥΠΕΣ περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 74.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης
µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στις
σχολικές µονάδες. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά συνολικά την απασχόληση είκοσι δύο θέσεων εργασίας, ήτοι
δέκα θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δώδεκα θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης όλες µε σύµβαση
εργασίας (Ι∆ΟΧ) για το διδακτικό έτος 2020-2021 στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.

Εισηγούµαστε
την αποδοχή επιχορήγησης της πράξης ως εξής:

1

Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από
εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1211.004 µε τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 74.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των
58.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού
καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 16.000,00 ευρώ.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 74.000,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
πρωτ. 65051/06-10-2020 (Α∆Α: ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-ΑΚ1) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας
προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στις σχολικές µονάδες.
Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά συνολικά την απασχόληση είκοσι δύο θέσεων εργασίας, ήτοι δέκα θέσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης και δώδεκα θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης όλες µε σύµβαση εργασίας
(Ι∆ΟΧ) για το διδακτικό έτος 2020-2021 στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από
εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1211.004 µε τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 74.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των
58.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού
καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 16.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 403/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

