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από το πρακτικό της 18ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 18701/4.7.2017
πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, και 5. Καλούδης Κων/νος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3.
Σερέτη Χριστίνα, 4. Αναγνώστου Ιωάννης και 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση
είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 195/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.18645/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.4479/2017 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να
προχωρήσουν στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας. Προκειμένου να
προχωρήσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει οι Δήμοι να προβούν στην τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ τους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις- και να συστήσουν τόσες θέσεις , όσες απαιτούνται
για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύσταση των θέσεων
αυτών είναι ότι η ετήσια δαπάνη για την μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα πρέπει να υπολογιστεί στο
συνολικό κόστος του καταληκτικού βαθμού των προσληφθέντων υπαλλήλων και ότι η συνολική αυτή δαπάνη
θα υπερκαλύπτεται από τα ετήσια ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου(κατά παρέκκλιση του άρθρ.10 παρ.3 του
Ν.3584/2007).Εισηγούμαι στο σώμα τη λήψη απόφασης- βεβαίωσης η οποία θα καλύπτει την ετήσια
μισθολογική δαπάνη για συνολικά 40 σαράντα άτομα προσωπικό στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου
(δηλ. 8 οκτώ ήδη εγκεκριμένες και προβλεπόμενες θέσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό και 32 προτεινόμενες
νέες θέσεις ) ήτοι 950.000 € περίπου, όπως προβλέπεται και στην παρ.1 άρθρ. 24 του Ν. 4479/2017
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 10
παρ. 3 του Ν. 3584/2007 και το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4479/2017
Ομόφωνα Αποφασίζει
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Εγκρίνει τη λήψη απόφασης - βεβαίωσης η οποία καλύπτει την ετήσια μισθολογική δαπάνη για
συνολικά 40 σαράντα άτομα προσωπικό στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (δηλ. 8 οκτώ ήδη
εγκεκριμένες και προβλεπόμενες θέσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό και 32 προτεινόμενες νέες θέσεις),
ήτοι 950.000 € περίπου, όπως προβλέπεται και στην παρ.1 άρθρ. 24 του Ν. 4479/2017, προκειμένου να
προχωρήσει ο Δήμος Ηλιούπολης στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

