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Αρ. πρωτ.:6

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011
Θέμα: ορισμός πρακτικογράφων καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 1, 58, 62, 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2011)
2. της παρ.8 του άρθρου 75 και παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010
3. του άρθρου 97 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. (ΦΕΚ 114/Α/2006)
4. του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)
5. των άρθρων 48 και 49 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)
6. της παρ. 3 του άρθρου 6 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010)
7. την με αριθμό 2/19657/0022/28-5-2009 κοινή απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1085/Β/2009), με την οποία
καθορίσθηκαν τα όρια υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που θα τηρούν
πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για πόλεις με πληθυσμό
από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) κατοίκους και μέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) κατοίκους μέχρι τριάντα έξη (36) ώρες το μήνα
8. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Δήμου
Δημηνίκος Αντώνιος
ΔΕ1 Διοικητικού
Μπουρνάκας Ιωάννης
ΔΕ1 Διοικητικού
εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία και εργάζονται υπερωριακά για την τήρηση των
πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και για τη
γραμματειακή υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
του Δήμου Εκτελεστικής, Ποιότητας Ζωής, Οικονομικής και Διαβούλευσης

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε για το έτος 2011 την υπερωριακή απασχόληση των δύο (2)
υπαλλήλων του Δήμου, Δημηνίκου Αντώνιου - ΔΕ1 Διοικητικού και
Μπουρνάκα Ιωάννη - ΔΕ1 Διοικητικού
που εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία, παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και υποστηρίζουν γραμματειακά το Δημοτικό Συμβούλιο και τις
Επιτροπές του Δήμου Εκτελεστική, Ποιότητας Ζωής, Οικονομική και
Διαβούλευσης, σε τριάντα έξη (36) ώρες το μήνα, σύμφωνα με την με αριθμό
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2/19657/0022/28-5-2009 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ 1085/Β/2009) και τις τροποποιήσεις που έγιναν με τις διατάξεις του
Ν.3833/2010

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, κοινοποιείται
αρμοδίως και δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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