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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ.Αποφ. 322/2017                                                    

                        

Απόσπασμα  από το πρακτικό 26 της συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Κασσάνδρας στις 09/08/2017.     

 

Θέμα: Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης νέων θέσεων για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.. 

 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου  

του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κασσάνδρας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15033/04-08-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010 και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας Αντώνιος Μιχαλάκης 

(κωλυομένου του 1ου  και 2ου αναπληρωματικού μέλους), προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού 

μέλους της πλειοψηφίας Σπυρίδωνα Πούλιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 

4 του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις". 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δηλαδή σε 

σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ                                        1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

2.  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΤΙΚΑΣ                                         2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 

3.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ     3. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ 

4.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (3ο αναπλ.μέλος)       

                                                             

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δήμητρα Γιάνναρου, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Κυρίτσης Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της  

συνεδρίασης. 

Στο 4ο θέμα  το οποίο τέθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 μετά από τη συναίνεση του Προέδρου της Ο.Ε. και ομόφωνη 

συναίνεση από το Σώμα, ο Πρόεδρος είπε: 

Έπειτα  από  τα  14/30.06.2016  και  9/10.05.2017  πρακτικά  των  Γενικών Συνελεύσεων  της  

Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  με  τα  οποία  κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγ-

ματικές όχι μόνο η συνέχιση των συμβάσεων στον τομέα της καθαριότητας πέραν του 24μήνου 

αλλά και οι διαδοχικές παρατάσεις που βάσει νόμων δόθηκαν, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη 

στην ψήφιση του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 και την έκδοση της εγκυκλίου 

19/οικ.22159/30.06.2017. Σύμφωνα με αυτές,  δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ  για τη σύσταση 

νέων θέσεων  στον  τομέα  της  καθαριότητας  στον  Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου, θέσεις στις οποίες θα προσληφθούν κατόπιν προκήρυξης ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι με 

ανανεωμένες συμβάσεις, οι οποίοι θα ευνοηθούν με μοριοδότηση στη διαδικασία αυτή.  

Η  απόφαση λαμβάνεται  σε εφαρμογή των εξαιρετικών διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 24 

του Ν.4479/2017. Επίσης με τις ανωτέρω διατάξεις απαιτείται η βεβαίωση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  ότι  η  ετήσια  δαπάνη  του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού κλιμακίου  των  

προτεινόμενων  θέσεων  καλύπτεται  από  τις  εγγεγραμμένες   στον προϋπολογισμό πιστώσεις 
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που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 

3584/2007. 

Σε εφαρμογή των ως άνω εισηγούμαι την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης, προκειμένου για την 

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις θέσεις του 

προσωπικού και συγκεκριμένα την σύσταση οκτώ συνολικά νέων θέσεων εκ των οποίων οι δυο 

(2) είναι του κλάδου ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων και οι έξι (6) του κλάδου ΥΕ εργατών 

καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  

1)  Τα  από  14/30-6-2016  και  9/10-5-2017  πρακτικά  των  Γενικών  Συνελεύσεων  της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

2) τις διατάξεις του  άρθρου 24 του Ν. 4479/2017  

3) Την αριθ. 19/οικ.22159/30-6-2017 εγκύκλιο  

4) Την αριθ. 15156/07-08-2017  Βεβαίωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 

 

Α. Βεβαιώνει  ότι  η  ετήσια  δαπάνη  του  βασικού  μισθού  του  καταληκτικού κλιμακίου  των  

προτεινόμενων  θέσεων  καλύπτεται  από  τις  εγγεγραμμένες  στον προϋπολογισμό πιστώσεις που 

αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007.  

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τη διεκπεραίωση όλων των παραπάνω. 

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 322/2017 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΥΡΙΤΣΗΣ   
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