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ΑΠΟΦΑΣΗ  2032 /2018 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και τις διατάξεις του άρθρου 20 τoυ Ν. 

4354/2015 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 3463/06 
5. Την υπ΄αριθμ.1756/5-9-2014 απόφαση του Δημάρχου Τεμπών με θέμα 

«Ορισμός Πρακτικογράφου Δ.Σ Δήμου Τεμπών» 
6. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο 
8. Το γεγονός ότι ο δήμος μας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και τις εξαιρέσιμες 

ημέρες και Κυριακές σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.3308/37048/10-3-2016 απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 754/Β΄/21-3-2016) 

9. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για τη χρονική 
περίοδο από 01/01/2019 έως και 31/12/2019, για τήρηση και σύνταξη πρακτικών 
του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας. 

10. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό  του Δήμου έτους 2019 και στους ΚΑ: 
02.10.6022 και 02.10.6052.01 έχει εγγραφεί και δεσμευτεί συνολική πίστωση 
ποσού 1.582,08 ευρώ και 16.646,52 ευρώ αντίστοιχα για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας  

Αποφασίζουμε 
   Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έτος 2019 για έναν (1) υπάλληλο 
ο οποίος πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά 
συνεδριάσεων. 
   Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των  δύο εξαμήνων μέσα στο 
έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο. 
 Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους 
υπαλλήλους όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015. 
 Η Δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού 2019 του Δήμου και  από τους ΚΑ:02.10.6022 και 02.10.6052.01  ποσού 
1.582,08 ευρώ και 16.646,52 ευρώ αντίστοιχα.   
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 Ο Δήμαρχος Τεμπών 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κολλάτος 


