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   ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                                ΑΡ.1421  

 

Ο Δήμαρχος Περάματος 

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 και το άρθρο 176 του Ν.3584/07. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

5. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Περάματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3257/τ. 

Β΄/06.12.2012. 

7. Την με αρ. 34467/28480/05.07.2013 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του 

Δήμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/22.07.2013. 

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 

9. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται 

κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017, οι οποίες επιβάλλουν 

την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Περάματος πέραν του 

κανονικού ωραρίου εργασίας. 

10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση ανέρχεται στο ποσό 

των 433.578,00 ευρώ περίπου σε βάρος των  ΚΑ: 10-6012.000,  10-6022.0000,  

15-6012.0000, 15-6022.0000,  20-6012.0000, 20-6022.0000,  30-6012.0000, 30-

6022.0000, 35-6012.0000, 35-6022.0000  και   86.275,00 ευρώ περίπου σε βάρος 

των Κ.Α. 10-6051.0000, 10-6052.000, 15-6051.0000, 15-6052.0000,  20-

6051.0000, 20-6052.0000,  30-6051.0000, 30-6052.0000, 35-6051.0000, 35-

6052.0000 του  προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2017. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζουμε επιπλέον υπερωριακή εργασία για το πιο κάτω μόνιμο και με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του Δήμου μας για την 

αντιμετώπιση εξαιρετικών εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και 

πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 

έως  31/12/2017 ως εξής: 

    Για τις  Δ/νσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Κ.Ε.Π., το 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, τις Δ/νσεις 

Κοινωνικής Προστασίας-Πρόνοιας & Προαγωγής Υγείας, Προσχολικής Αγωγής, 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος – 

Ποιότητας Ζωής και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με μέγιστο αριθμό 

απασχολούμενων μόνιμων τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Α.Χ.,  εκατόν είκοσι επτά  (127) και εβδομήντα ένα (71) αντίστοιχα, κατ΄ 

ανώτατο όριο μέχρι εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο απογευματινής 

υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο. Μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ωρών κατά 

περίπτωση ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο για νυχτερινή υπερωριακή εργασία, και μέχρι 

εκατόν ογδόντα (180) ωρών κατά περίπτωση ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο για  

εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό της υπηρεσίας 

καθαριότητας.  Μέχρι ενενήντα έξι (96) ωρών κατά περίπτωση ανά εξάμηνο ανά 

υπάλληλο για νυχτερινή υπερωριακή εργασία και μέχρι ενενήντα έξι  (96) ωρών για 
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εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο για το 

προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου 

εργασίας στις εποχικές και έκτακτες ανάγκες των υπηρεσιών  για την  υποστήριξη 

λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής κλπ. επιτροπών του δήμου, τήρηση 

πρακτικών, τακτοποίηση αρχείων, ενημέρωση και έλεγχο μητρώου υπαλλήλων, 

έλεγχο διπλοεγγεγραμμένων δημοτών, ενέργειες μεταδημότευσης, τέλεση πολιτικών 

γάμων, εφαρμογή μητρώου δεσμεύσεων των μηνιαίων στατιστικών στοιχείων και 

σύνταξη οικονομικών καταστάσεων παρελθόντων ετών, σύνταξη βεβαιωτικών 

καταλόγων και απολογιστικών πινάκων, έλεγχο αδειών καταστημάτων, καταχώρηση 

εσόδων σε βεβαιωτικούς καταλόγους, αποστολή ειδοποιητηρίων για τέλη 

αποχέτευσης  και εισφοράς γης σε χρήμα,  διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, 

επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, υλοποίηση επιμορφωτικών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έκτακτες ανάγκες κοινωνικής φύσης και προσχολικής 

αγωγής, εποπτεία έργων, άμεση αποκατάσταση και επισκευή οδοστρωμάτων, 

πεζοδρομίων κλπ, συντήρηση και επισκευή σχολείων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρηση κήπων, κλάδεμα υψηλών δέντρων, αποκομιδή κλαδιών, ανάγκες 

αρδεύσεων πάρκων κλπ., αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, 

τοποθετήσεις και συντήρηση εορταστικού διακόσμου, την υποστήριξη εκδηλώσεων 

που πραγματοποιεί ο δήμος - τα σχολεία και φορείς της πόλης, καθαριότητα 

κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών  και κυριακάτικης αγοράς σχιστού, την  

αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ακραία φαινόμενα όπως 

θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις μετά από πρόσκληση της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας κ.ά  

    Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος, οικονομικού έτους 2017, ύψους  433.578,00 

ευρώ περίπου σε βάρος των  ΚΑ: 10-6012.000,  10-6022.0000,  15-6012.0000, 15-

6022.0000,  20-6012.0000, 20-6022.0000,  30-6012.0000, 30-6022.0000, 35-

6012.0000, 35-6022.0000  και   86.275,00 ευρώ περίπου σε βάρος των Κ.Α. 10-

6051.0000, 10-6052.000, 15-6051.0000, 15-6052.0000,  20-6051.0000, 20-

6052.0000,  30-6051.0000, 30-6052.0000, 35-6051.0000, 35-6052.0000. 
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