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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη

•

Την παρ.1 περ. δ΄ του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β’
724/13.3.2012) µε τον οποίο συστήνονται οι νέες οργανικές µονάδες
καθώς και οι θέσεις ευθύνης αυτών.
Το άρθρο 100 «Αναπλήρωση προϊσταµένων» του ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α’
143/28.6.2007)
Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και
Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ∆ήµους» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’
87/7.6.2010)
Την παρ.10 περ. κ΄ «ρυθµίσεις άρθρου 254 ν.3852/10» του άρθρου 18
«Ειδικές ρυθµίσεις» του N. 3870/2010 (ΦΕΚ.Α’138/9.8.2010) .
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. εγκ. 45/οικ. 74300/28.12.2010 «Ρύθµιση

•

Την

•

Την αρίθµ. 39/2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς περί

•

Το αριθ: 41024/3-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών –
Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ περί «προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ

•
•

•
•

•

θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των δήµων, που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3852/2010»
εγκύκλιο

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆.

εγκ.

48/οικ.

74571/28.12.2010

«προϊστάµενοι οργανικών µονάδων ΟΤΑ Α’ βαθµού»

κατάταξης Προσωπικού στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Β’ 1192/9-6-2011)
• Το άρθρο 18 «Επίδοµα Θέσης Ευθύνης» του ν.4024/27.10.2011
(ΦΕΚ.226/Α’) «συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο µισθολόγιο –
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
Α’ βαθµού»

•

Την αριθ: οικ.2/78400/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονοµικών – ∆/νση 22η Μισθολογίου περί «παροχή οδηγιών για την

εφαρµογή των διατάξεων του ∆εύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011
(ΦΕΚ.226/Α’)»
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•

Το εν συνεχεία αριθ:2/5071/0022/17-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών – ∆/νση 22η Μισθολογίου περί «Επίδοµα θέσης ευθύνης

σε προϊσταµένους οργανικών µονάδων ΟΤΑ α’ βαθµού»
•

•
•
•

•

Το Π.∆./γµα 22/1990 (άρθρο 18 παρ.14) βάσει του οποίου κατά την
κρίση της υπηρεσίας οι υπάλληλοι µπορούν να ανταποκριθούν στα
συγκεκριµένα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Την 172/2012 Απόφαση του ∆ηµάρχου περί στελέχωσης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου και ορισµού προϊσταµένης ∆/νσης
Τον κλάδο, την κατηγορία και το βαθµό της προϊσταµένης ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς υπηρετούν µόνον 4 υπάλληλοι
κλάδου Αρχιτεκτόνων εκ των οποίων οι 2 αποκλειστικά στην Υπηρεσία
∆όµησης.
Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης του έργου Ανέγερση ∆ηµοτικού
Γηροκοµείου Α’ Φάση από κλάδο Αρχιτέκτονα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουµε στην υπάλληλο Ευρύκλεια Χαϊτίδου – Παπαδήµα, ΠΕ
Αρχιτεκτόνων µε βαθµό Γ’ , τα καθήκοντα της επίβλεψης του έργου
«Ανέγερση νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου – Α’ Φάση».
Η υπάλληλος που υπηρετεί ως προϊσταµένη ∆/νσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου, θα ασκεί τα ανωτέρω συγκεκριµένα καθήκοντα παράλληλα µε την
θέση ευθύνης που κατέχει και έως την ολοκλήρωση του έργου.
Από την ισχύ της παρούσης η υπάλληλος καλείται άµεσα να παραλάβει
όλο το αρχείο και τις εκκρεµότητες του έργου από το αρµόδιο Τµήµα της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης
Κοινοποίηση:
-

Ενδιαφερόµενο υπάλληλο
Αντιδηµάρχους κ. κ. Πυλαρινό και Ματιάτο
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Γραφείο Γεν. Γραµµατέως
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
Γραφείο Μισθοδοσίας
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