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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά 16-1-2017
Αριθ.Πρωτ.25
Αριθ.Πρωτ.76
Πληροφορίες: Ντελής Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2494350122
Ταχ. Δ/νση: 400 03 Αγιά
FAX:2494023783
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των
έκτακτων καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
5. Την υπ. αριθ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης
των

Αποφάσεων

Δημάρχου

περί

απευθείας

ανάθεσης

εργασιών

και

προμηθειών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση των σχετικών
πιστώσεων(ΑΔΑ 7ΙΤΦΩ6Ι-ΟΔΞ).
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
7. Την αντιμέτωπιση των εκτάκτων καιρικών συνθηκών που προκλήθηκαν στο
δήμο μας από την έντονη χιονόπτωση της 6-1-2017 εως 8-1-2017 και από
11-1-2017

εως

17-1-2017

με

αποτέλεσμα

στον

αποκλεισμό

των

Οικισμών,Καρίτσας,Ομολίου,Μελιβοίας,Μεγαλοβρύσου,Σκλήθρου,Ελάφου,
8. Ανατολής,Ανάβρας,Αετολόφου,Δήμητρας.
9. Τον ολικό παγετό που προκάλεσε ζημιές στο αρδευτικό δίκτυο και την
ολισθηρότητα των δρόμων.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται ώστε να αποκατασταθεί η
ομαλή κυκλοφορία του οδικού δικτύου και η αποκατάσταση των ζημιών στο
αρδευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση
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προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Τεχνικών έργων. πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει
στο ποσό των 4.500,00 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: - ΚΑΕ
20/6012.01 Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας ποσό 1200,00 ευρώ ΚΑΕ,
20/6051.05

εργοδοτικές

Υπερωριακής

εργασίας

εισφορές,ΚΑΕ

ποσό

2.000,00,ΚΑΕ

20/6012.01
30/6051.06

Αποζημίωση
εργοδοτικές

εισφορές ποσό 800,00 ευρώ του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού
έτους 2017
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση
κατά το χρονικό διάστημα από

μονίμων υπαλλήλων του Δήμου,

6-1-2017 εως 8-1-2017 και από 11-1-2017 εως

17-1-2017., για 70 ώρες ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του
Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται
κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

