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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                         Πέξακα, 12/12/2018 

       ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                   Αξ. Πξση.: 19606/19106/13-12-2018 

   ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ  

 

 

Θέκα: «Καζηέρωζε εργαζίας κε αποδεκίωζε θαηά ηης λστηερηλές ώρες εργάζηκωλ 

εκερώλ, προς ζσκπιήρωζε ηες σποτρεωηηθής εβδοκαδηαίας» 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

                                                                ΑΡ.  1597 

 

Ο Γήκαξρνο Πεξάκαηνο 

Έρνληαο ππφςε 

1. Σηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  Ν. 3852/2010. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 48 θαη ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3584/07. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

5. Σνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 3257/η. 

Β΄/06.12.2012. 

6. Σελ κε αξ. 34467/28480/05.07.2013 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί θαζηέξσζεο δηαθνξεηηθνχ σξαξίνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1769/η. Β΄/22.07.2013. 

7. Σελ απαζρφιεζε  κε απνδεκίσζε ηηο λπρηεξηλέο ψξεο εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο 

ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο θαηά ην ρξνληθφ  δηάζηεκα  απφ     

01-01-2019 έσο 31-12-2019, ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 12σξε ή  24σξε βάζε φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα 

δίρσο θαηάξγεζε ηνπ πελζεκέξνπ. 

8. Σν κε αξ. πξση. 16434/15989/24-10-2018 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο – Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ δήκνπ καο. 

9. Όηη ε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ σο άλσ απαζρφιεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 119.871,00 επξψ πεξίπνπ ζε βάξνο ησλ  ΚΑ:  20-6012,   20-6022  θαη   

13.021,44 επξψ πεξίπνπ ζε βάξνο ησλ Κ.Α.  20-6051, 20-6052,  ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

10. Το ΦΕΚ με αριθμ. 5950/τ. Β΄/31.12.2018 ςτο οποίο δημοςιεύθηκε η παρούςα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καζηεξψλνπκε εξγαζία κε απνδεκίσζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο εξγάζηκσλ εκεξψλ  

πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο, ηνπ κφληκνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ζαξάληα πέληε (45) θαη ελλέα (9) αληίζηνηρα,  ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο, Κίλεζεο νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο 

γηα ην έηνο 2019, σο εμήο: 

 

Μφληκν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (Κ.Α. 20-6012 & 20-6051) 

 
α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΦΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 

 

1. ΠΔ7  1 900 

ΑΔΑ: 7803ΩΞΔ-Α9Ν



Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

2. ΓΔ 

Δπνπηψλ Καζαξηφηεηαο 

3 2700 

3. ΓΔ  

Μεραλνηερληηψλ Απη/ησλ 

1 900 

4. ΓΔ 

Υεηξηζηψλ Μεραλ.  ΄Δξγσλ 

4 3600 

5. ΓΔ 

Οδεγψλ 

14 12600 

6. ΤΔ  

Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 

22 19800 
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Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ (Κ.Α. 20-6022 

& 20-6052)  
α/α ΚΛΑΓΟ ΑΡΗΘΜ.  

ΑΣΟΜΩΝ 

ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΩΡΔ 

ΔΡΓΑΗΜΩΝ 

ΖΜΔΡΩΝ 

 

1. ΓΔ 

Οδεγψλ 

2 1800 

2. ΤΔ 

Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 

7 6300 
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    Οη παξαπάλσ ππάιιεινη ζα απαζρνιεζνχλ κε απνδεκίσζε ηηο λπρηεξηλέο ψξεο 

εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο ζπκπιήξσζε ηεο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηζπιιέγνληαη ηα απνξξίκκαηα γξεγνξφηεξα ιφγσ ηεο κεησκέλεο θίλεζεο ζηνπο 

δξφκνπο θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, δίρσο λα παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία θαη λα 

κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα ζην ηαζκφ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ, ν νπνίνο 

ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ηηο πξστλέο ψξεο γεκίδεη γξήγνξα κε απνηέιεζκα 

λα ππνρξεψλνληαη ηα απνξξηκκαηνθφξα λα κεηαβαίλνπλ ζην ΥΤΣΑ Φπιήο, 

επηβαξχλνληαο νηθνλνκηθά ην Γήκν (θαχζηκα, θζνξά απηνθηλήησλ) αιιά θαη κε 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, γηα ην πιχζηκν 

δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ, ηελ νδνζάξσζε κε ρεηξνθίλεηε θαη 

κεραληθά κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε βαξδηνιφγην εηνηκφηεηαο γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ είηε απφ θπζηθά 

είηε απφ αλζξσπνγελή θαηλφκελα θαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

     Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ησλ  Κ.Α.  

20-6012,  20-6022 πνζνχ χςνπο 119.871,00 επξψ πεξίπνπ θαη 13.021,44  επξψ 

πεξίπνπ ζε βάξνο ησλ Κ.Α.  20-6051, 20-6052 ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.      
 

 

 

                                                                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

                                                                        ΗΩΑΝΝΖ ΛΑΓΟΤΓΑΚΖ  

ΑΔΑ: 7803ΩΞΔ-Α9Ν
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