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ΑΠΟΦΑΘ ΔΘΜΑΡΧΟΤ 

                                                                     ΑΡ. 1581 
 

Ο Διμαρχοσ Περάματοσ 
Ζχοντασ υπόψθ 
1. Σισ  διατάξεισ τθσ παρ. 1  του άρκρου 58 του  Ν. 3852/2010. 
2. Σισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 48 και το άρκρο 176 του Ν.3584/07. 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 του Ν. 4354/2015 (Αϋ 176). 
5. Σθν υπϋ αρικμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκφκλιο του Τπουργείου Οικονομικϊν. 
6. Σον ΟΕΤ του Διμου Περάματοσ, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 3257/τ. 

Βϋ/06.12.2012. 
7. Σθν με αρ. 34467/28480/05.07.2013 Απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Αττικισ περί κακιζρωςθσ διαφορετικοφ ωραρίου των υπθρεςιϊν του 
Διμου, που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 1769/τ. Βϋ/22.07.2013. 

8. Σον αρικμό των υπθρετοφντων υπαλλιλων ςτο Διμο. 
9. Σισ εποχικζσ, ζκτακτεσ και επείγουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ που 

δθμιουργοφνται κατά το χρονικό διάςτθμα από 01/01/2019 ζωσ 31/12/2019, οι 
οποίεσ επιβάλλουν τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ των υπθρεςιϊν του Διμου 
Περάματοσ πζραν του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ. 

10. Ότι θ δαπάνθ που κα προκφψει από τθν ωσ άνω απαςχόλθςθ ανζρχεται ςτο 
ποςό των 462.892,24 ευρϊ περίπου ςε βάροσ των  ΚΑ: 10-6012,  10-6022,  15-
6012, 15-6022,  20-6012, 20-6022,  30-6012, 30-6022, 35-6012, 35-6022  και   
58.082,52 ευρϊ περίπου ςε βάροσ των Κ.Α. 10-6051, 10-6052, 15-6051, 15-6052,  
20-6051, 20-6052,  30-6051, 30-6052, 35-6051, 35-6052 του  προχπολογιςμοφ 
του διμου οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

11. Σο ΦΕΚ με αρικμ. 5950/τ. Βϋ/31.12.2018 ςτο οποίο δθμοςιεφκθκε θ παροφςα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Κακορίηουμε επιπλζον υπερωριακι εργαςία για το πιο κάτω μόνιμο και με ςχζςθ 
εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου προςωπικό του Διμου μασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ εξαιρετικϊν εκτάκτων και επειγουςϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν και 
πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου εργαςίασ για το χρονικό διάςτθμα από 
01/01/2019 ζωσ  31/12/2019 ωσ εξισ: 
    Για τισ  Δ/νςεισ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, Κ.Ε.Π., το 
Αυτοτελζσ Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Πλθροφορικισ, τισ Δ/νςεισ 
Κοινωνικισ Προςταςίασ-Πρόνοιασ & Προαγωγισ Τγείασ, Προςχολικισ Αγωγισ, 
Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Νεολαίασ, τθ Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ – 
Ποιότθτασ Ηωισ και τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με μζγιςτο αρικμό 
απαςχολοφμενων μόνιμων τακτικϊν υπαλλιλων και υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ 
Ι.Δ.Α.Χ.,  εκατόν τριάντα εφτά  (136) και εξιντα ζξι (66) αντίςτοιχα, κατϋ ανϊτατο 
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όριο μζχρι εκατόν είκοςι (120) ωρϊν ανά εξάμθνο απογευματινισ υπερωριακισ 
απαςχόλθςθσ ανά υπάλλθλο. Μζχρι εκατόν ογδόντα (180) ωρϊν κατά περίπτωςθ 
ανά εξάμθνο ανά υπάλλθλο για νυχτερινι υπερωριακι εργαςία, και μζχρι εκατόν 
ογδόντα (180) ωρϊν κατά περίπτωςθ ανά εξάμθνο ανά υπάλλθλο για  εργαςία κατά 
τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ για το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ.  Μζχρι ενενιντα ζξι (96) ωρϊν κατά περίπτωςθ ανά εξάμθνο ανά 
υπάλλθλο για νυχτερινι υπερωριακι εργαςία και μζχρι ενενιντα ζξι  (96) ωρϊν για 
εργαςία κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ανά εξάμθνο ανά υπάλλθλο για 
το προςωπικό του Σμιματοσ Θλεκτρομθχανολογικοφ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν.  

Οι παραπάνω υπάλλθλοι κα απαςχολθκοφν πζραν του κανονικοφ ωραρίου 
εργαςίασ ςτισ εποχικζσ και ζκτακτεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν  για τθν  υποςτιριξθ 
λειτουργίασ Δθμοτικοφ υμβουλίου, Οικονομικισ κλπ. επιτροπϊν του Διμου, 
τιρθςθ πρακτικϊν, τακτοποίθςθ αρχείων, ενθμζρωςθ και ζλεγχο μθτρϊου 
υπαλλιλων, ζλεγχο διπλοεγγεγραμμζνων δθμοτϊν, ενζργειεσ μεταδθμότευςθσ, 
τζλεςθ πολιτικϊν γάμων, εφαρμογι μθτρϊου δεςμεφςεων των μθνιαίων 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων παρελκόντων ετϊν, 
ςφνταξθ βεβαιωτικϊν καταλόγων και απολογιςτικϊν πινάκων, ζλεγχο αδειϊν 
καταςτθμάτων, καταχϊρθςθ εςόδων ςε βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ, αποςτολι 
ειδοποιθτθρίων για τζλθ αποχζτευςθσ  και ειςφοράσ γθσ ςε χριμα,  διοργάνωςθ 
πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν, επετειακϊν και κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, υλοποίθςθ 
επιμορφωτικϊν και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ζκτακτεσ ανάγκεσ κοινωνικισ 
φφςθσ και προςχολικισ αγωγισ, εποπτεία ζργων, άμεςθ αποκατάςταςθ και 
επιςκευι οδοςτρωμάτων, πεηοδρομίων κλπ, ςυντιρθςθ και επιςκευι ςχολείων και 
δθμοτικϊν κτιρίων, ςυντιρθςθ κιπων, κλάδεμα υψθλϊν δζντρων, αποκομιδι 
κλαδιϊν, ανάγκεσ αρδεφςεων πάρκων κλπ., αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτα δίκτυα 
θλεκτροφωτιςμοφ, τοποκετιςεισ και ςυντιρθςθ εορταςτικοφ διακόςμου, τθν 
υποςτιριξθ εκδθλϊςεων που πραγματοποιεί ο διμοσ - τα ςχολεία και φορείσ τθσ 
πόλθσ, κακαριότθτα κοινοχριςτων χϊρων, λαϊκϊν αγορϊν  και κυριακάτικθσ 
αγοράσ ςχιςτοφ, τθν  αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από ακραία 
φαινόμενα όπωσ κεομθνίεσ και φυςικζσ καταςτροφζσ, επεμβάςεισ μετά από 
πρόςκλθςθ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, τθσ Αςτυνομίασ, τθσ Πολιτικισ 
Προςταςίασ κ.ά  
    Από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Περάματοσ, οικονομικοφ ζτουσ 2019, φψουσ  
462.892,24 ευρϊ περίπου ςε βάροσ των  ΚΑ: 10-6012,  10-6022,  15-6012, 15-6022,  
20-6012, 20-6022,  30-6012, 30-6022, 35-6012, 35-6022  και   58.082,52 ευρϊ 
περίπου ςε βάροσ των Κ.Α. 10-6051, 10-6052, 15-6051, 15-6052,  20-6051, 20-6052,  
30-6051, 30-6052, 35-6051, 35-6052. 
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