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   ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                                ΑΡ. 1482 
 
ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1518/2020 απόφασης  
                 Δημάρχου για την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις   
                 νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της  
                 υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για το έτος 2021» 

 
Ο Δήμαρχος Περάματος 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 58 του  Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμό 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΛΦΩΞΔ-ΗΕΤ) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου Περάματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 1440/2020 (ΑΔΑ: 
ΨΛΝΝΩΞΔ-Η47) απόφαση. 

3. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του Ν.3584/07. 
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. Τη 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 στον Δήμο Περάματος. 
9. Την υπ΄ αριθμ. 1518/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΠ4ΩΞΔ-5Ο9) απόφαση Δημάρχου Περάματος 

σχετικά  με την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες 
εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, του 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος 
Συντήρησης, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περάματος για το έτος 2021, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. 5452/τ. Β΄/10.12.2020. 

10. Την υπ΄ αριθμ. 497/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΖΖΩΞΔ-Τ0Υ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1518/2020 απόφασης Δημάρχου 
για την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες 
εργάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για το 
έτος 2021», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2556/τ. Β΄/16.06.2021.  

11. Το γεγονός ότι λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων προσωπικού στον Δήμο 
Περάματος στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 
έτους 2021 έχει επέλθει αλλαγή ως προς τον αριθμό του υπηρετούντος μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του 
Δήμου Περάματος. 

ΑΔΑ: 9ΒΨ0ΩΞΔ-ΑΜ3



12. Το με αρ. πρωτ. 18763/18.11.2021 σε ορθή επανάληψη έγγραφο του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας ζωής του Δήμου Περάματος.  

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται πρόσθετη δαπάνη που ανέρχεται 
στο ποσό των 225,50€ σε βάρος του  Κ.Α. 20-6012, οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του  προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021. 

14. Το ΦΕΚ με αρ. 5469/τ.Β΄/25-11-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η παρούσα.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

    Την 2η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1518/2020 απόφασης 
Δημάρχου Περάματος για την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων Υλικών και 
του Τμήματος Συντήρησης, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περάματος για το έτος 2021.   
Η πιο πάνω απόφαση τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
497/2021 απόφαση Δημάρχου ως προς τον αριθμό των ατόμων στον κλάδο ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας. 
 
Η  γραμμή τέσσερα (4) του πρώτου πίνακα, που αφορά στο μόνιμο προσωπικό, 
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΔΕ Χειριστών Μηχαν. Έργων 4 3600 

ΣΥΝΟΛΟ 46 41.400 

 
     Η απαιτούμενη για την πληρωμή δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
αντίστοιχου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Κατά τα λοιπά  ισχύει η με αριθ. 1518/2020 απόφαση Δημάρχου.  
      
 

                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                 και με εντολή του 
                                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
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