ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 23 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 710

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμου Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2020
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
•
της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος
κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2016/τ.Α’) και ισχύει σήμερα, σε
συνδυασμό με την παρ.1, περιπ.δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/07-062010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
•
των άρθρων 48,49 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007/τ.Α’) και
ισχύει σήμερα,
•
του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του Ν.
4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Την αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015 (176/Α΄)».
3.
Την αριθμ. 12/2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Τοποθέτηση Προσωπικού στις
οργανικές μονάδες του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βελβεντού.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βελβεντού προέκυψε από τη διάσπαση του Δήμου Σερβίων Βελβεντού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-032019/τ.Α΄) και ξεκίνησε τη λειτουργία του από 01-01-2019.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά το έτος 2020 για την
αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών γεγονότων, περιορισμένης χρονικής
διάρκειας, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης
δραστηριότητας και θα απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους και οι
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού του Δήμου Βελβεντού, πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας,
6. Η δαπάνη που θα προκύψει για την υπερωριακή απασχόληση, θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις των Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βελβεντού
ως εξής Κ.Α. α) 10.6012.01 ποσού 1.000,00 , β) 10.6012.02 ποσού 1.500,00, γ)
10.6012.03 ποσού 1.000,00, δ) 20.6012.01 ποσού 1.000,00 και ε) 30.6012.01 ποσού
1.000,00
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε
την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή υπαλλήλων του Δήμου
Βελβεντού, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο
του 2020 ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία μέχρι 22η
Υπάλληλοι

‘Ωρες

ΠΕ

2

100
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3
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ΤΕ

1
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ΔΕ

1

120

Ληξιάρχου

ΔΕ

1

120

Τεχνικών Έργων

ΠΕ

2

100

Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού

ΔΕ

1

100

ΥΕ

2

200

Οικονομικές και Διοικητικές

Πρακτικογράφων

Β. Για την δαπάνη, έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του
Δήμου Βελβεντού, οι παρακάτω πιστώσεις:
Κ.Α.
Υπηρεσία/Τίτλος πίστωσης
Ποσό
Εξόδων
πίστωσης ανά
υπηρεσία
10.6012.01 Οικονομικές και Διοικητικές /
1.000,00 €
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου που
ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου»
10.6012.02 Οικονομικές και Διοικητικές /
1.500,00 €
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τήρηση
πρακτικών Δ.Σ - Δ.Ε.-Τ.Ε.»
10.6012.03 Οικονομικές και Διοικητικές /
1.000,00 €
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές»
20.6012.01 Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού /
1.000,00 €
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές»
30.6012.01 Τεχνικών Έργων /
1.000,00 €
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές»
Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου,
τηρώντας τα ανώτατα όρια όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015/τ.Α΄) και εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Βελβεντού.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εσωτερική Διανομή :
1.
Γραφείο Δημάρχου
2.
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
3.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
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Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

