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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 121
(1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.
2503/1997
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
6. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσι−
ακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
του έτους, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προ−
σωπικού του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας λειτουργεί σε 24ωρη
βάση, καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17190/14056/15.6.2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
(ΦΕΚ 1503/24.6.2011).

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση, ύψους 61.500,00€, θα αντιμετωπισθεί
από τις πιστώσεις των ΚΑ 10.6012.0001, 10.6012.0002,
10.6012.0003, 10.6022, 15.6022, 20.6012, 20.6022, 20.6042,
30.6012, 30.6022, 35.6042, 35.6012 και 70.6022 του Προ−
ϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το έτος
2016 για τις πιο κάτω ειδικότητες μονίμων, με σχέση
εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων
του Δήμου, και για μέχρι 240 ώρες ανά υπάλληλο ετη−
σίως (120 ώρες ανά εξάμηνο), για την καθ’ υπέρβαση
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι 192 ώρες ετησίως (96
ώρες ανά εξάμηνο), ενώ για το προσωπικό καθαριότη−
τας για την καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες,
μέχρι 360 ώρες ετησίως (180 ώρες ανά εξάμηνο), με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη των προαναφερόμενων υπηρεσιακών αναγκών
του Δήμου:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

2

ΠΕ Δ/ΚΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ1 Δ/ΚΟΥ

2

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

5

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1

ΔΕ Δ/ΚΟΥ

10

ΥΕ 1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ –
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΤΕ17 Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ 22 Δ/κου ΜΟΝ. ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

1
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΔΕ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

2

ΤΕ17 Δ/ΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΕ17 Δ/ΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΕ15 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

1

ΔΕ1 Δ/ΚΟΥ

6

ΤΕ 22 Δ/κου ΜΟΝ.ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ

1

ΤΕ17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ1 Δ/ΚΟΥ

3

ΤΕ17 Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ 1 Δ/ΚΟΥ

1

ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ3 ΤΕΧΝ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

4

ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ

52

ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟ−
ΡΟΥ

1

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ

23

ΔΕ30 ΤΕΧ/ΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΔΡ/ΚΩΝ

2

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ

3

ΔΕ30 ΤΕΧ/ΤΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΤΡΟΤΕΧΝΙ−
ΤΩΝ

4

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

1

ΔΕ Δ/ΚΟΥ

2

ΠΕ Δ/ΚΟΥ

1

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

7

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ Δ/ΚΟΥ

1

ΔΕ Δ/ΚΟΥ

1

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πεύκη, 22 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 20/2015
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλή−
λου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ − ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ − ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
ΝΠΔΔ.
5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημι−
ουργούνται κατά μήνα για την τήρηση των πρακτικών
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ − ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ − ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, οι οποίες επιβάλλουν
την απασχόληση πρακτικογράφου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
6. Το γεγονός ότι για τη δαπάνη της υπερωριακής
απασχόλησης, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το
σκοπό αυτό στον ΚΑ: 10.6022.01 του προϋπολογισμού
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ − ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ − ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, οικονομικού έτους

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων
ευρώ (900,00 €), σε βάρος της οποίας η δαπάνη που
προκαλείται, για το έτος 2016.
7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις των ΚΑ: 10.6022.01 του Προϋπολογισμού του
ΟΠΑΚΔΑ, οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε και εγκρίνουμε την υπερωριακή απα−
σχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι την
22η ώρα για το έτος 2016 και μέχρι είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως, για την υπάλληλο ΙΔΑΧ Ντινιακού Σμαραγδή
του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με την προ−
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη
των υπηρεσιακών αναγκών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ−ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ−ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» που τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει
τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε
μήνα με βεβαίωση του Προέδρου ανάλογα με τις ανά−
γκες τις υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλόννησος, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 1101
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόληση υπαλλήλων του
Δήμου Προσοτσάνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997.
6. Την υπ' αριθ. Οικ.2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 15 του
Ν.4147/2013.
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλ−
λήλων.
9. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2016 για την αποκατάσταση έκτα−
κτων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και στα
αντλιοστάσια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου, καθώς και άλλων έκτακτων περιπτώσεων,
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
10. Την αριθμ. 21146/23−12−2015 βεβαίωση της Οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία
υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμού
του Δήμου Προσοτσάνης και ειδικότερα στους α) ΚΑ

3311

20/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» 600,00 €
και β) ΚΑ 25/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας»
500,00 €, αποφασίζει:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) τα−
κτικών υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, κατά το έτος 2016 έως 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών της
αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών στα δίκτυα ύδρευ−
σης, άρδευσης και αντλιοστασίων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Προσοτσάνη, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1102
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόληση υπαλλήλων του Δή−
μου Προσοτσάνη, στις Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπη−
ρεσία Καθαριότητας για το 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997.
6. Την υπ’ αριθ. Οικ.2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 15 του
Ν.4147/2013.
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων στο Δήμο υπαλ−
λήλων.
9. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2016 για την πρόληψη και αποκα−
τάσταση ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονό−
πτωση, παγετός κτλ) καθώς αντιμετώπιση απρόβλεπτων
γεγονότων (δυνατοί άνεμοι, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ)
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού, της
Τεχνικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών Καθαριότητας,
του Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
10. Την αριθμ. 21146/23−12−2015 βεβαίωση της Οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία
υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμού
του Δήμου Προσοτσάνης και ειδικότερα στους α) ΚΑ
20/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» 600,00 €
και β) ΚΑ 25/6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας»
500,00 €, αποφασίζει:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση:
α) τριών (3) τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτή−
των της Τεχνικής Υπηρεσίας β) τεσσάρων (4) τακτικών

3312

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατά το έτος
2016 έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προ−
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη
των αναγκών της την πρόληψη και αποκατάσταση ζη−
μιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση, πα−
γετός κτλ) καθώς αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονό−
των (δυνατοί άνεμοι, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ) οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού, της Τεχνικής
Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας, του Δήμου
πέραν του κανονικού τους ωραρίου εργασίας.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Προσοτσάνη, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 9/2016
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης
Τρίπολης (Δ.Ε.Y.Α.Τ).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(Δ.Ε.Y.Α.Τ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄/16−12−2015).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/05−05−2014).
3. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/1015/ΔΕΠ/
5−1−2016 του Υπ. Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης (ΦΕΚ 1797/τ.Β΄/31−12−2001).
5. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
6. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον ψη−
φισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2016 της ΔΕΥΑ
Τρίπολης.
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και
νυκτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια
της νύκτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική,
εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Τρίπολης.
8. Το γεγονός ότι σε συνεννόηση με την Τεχνική και
Οικονομική Υπηρεσία για την υπερωριακή απασχόλη−
ση υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Τρίπολης για το έτος 2016,
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του τακτικού
προσωπικού της ΔΕΥΑ Τρίπολης για το έτος 2016 ως
ακολούθως:
1.1. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκα−
τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο του
έτους 2016, όπου δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ ανώ−
τατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο
για κάθε εξάμηνο του έτους, όπου θα απασχοληθούν
έως δέκα οκτώ (18) εργαζόμενοι.
1.2. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες δεν μπορούν να
υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο τις ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά εργαζόμενο
για κάθε εξάμηνο του έτους, όπου θα απασχοληθούν
έως δέκα οκτώ (18) εργαζόμενοι. Τα παραπάνω όρια
αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα
ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφό−
σον το επιβάλλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑ Τρίπολης.
Συγχρόνως επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των
εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περί−
πτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού
ωρών ανά εργαζόμενο.
2. Η δαπάνη είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον
προϋπολογισμό χρήσης 2016 και ειδικότερα στους Κ.Α.
60.00 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και Κ.Α. 60.03 με
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου
προσωπικού» ποσού δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.
Από την εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/12/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 22 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ
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