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Λευκάδα

5/7/2017

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούµε την Τετάρτη 5/7/2017 και ώρα 12:00 σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
θέµα:
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.
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.

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
Τακτικά µέλη:
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σέρβος Κων/νος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Καββαδάς Θωµάς
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, σας παρακαλούµε να ενηµερώσετε εγκαίρως την γραµµατέα της
επιτροπής ώστε να κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Πολίτης Σπυρίδων
2. Θερµός Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γληγόρης Κων/νος
5. Γαζής Πάνος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
∆ηµοτικές Ενότητες:
Α. Καλάµου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό µέλος της
επιτροπής Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Β. Ελλοµένου: µε την υποχρέωση να ενηµερώσουν ενυπόγραφα σύµφωνα µε το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό µέλος της
επιτροπής Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Για αναλυτικότερη ενηµέρωση σε επιµέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τα
µέλη της Ο.Ε. µπορούν να απευθύνονται στις αρµόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του ∆ήµου.
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