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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Ιουλίου 2019

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού
Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του
πόρου 2,5‰.

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα
με την 89/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466
(1)
Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού
Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του
πόρου 2,5‰.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ 151 Α΄).
6. Το αριθμ. 14088/25-6-2019 έγγραφο του Ταμείου
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη δημιουργία έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE)
της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή
Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό
πληρωμής έργου.
2. Την έγκριση της κατανομής ανά δίμηνο και ισόποσα
στους δικαιούχους μηχανικούς, των εισπραττόμενων
χρηματικών ποσών (πόρος 2,5‰) τα οποία συγκεντρώνονται στον ανωτέρω έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του
ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄).
Ο παραπάνω πόρος θα συμπεριλαμβάνει και το σκέλος συμμετοχής του Δημοσίου στις Συμβάσεις Παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).
3. Τον ορισμό του ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και
απόδοσης στους δικαιούχους Μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. υπαλλήλους
μόνιμους και συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου του
Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
4. Την συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του
ΤΜΕΔΕ, δύο εκπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και έναν (1)
γραμματέα με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
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5. Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι: (α) ο έλεγχος και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης του
πόρου από τα προβλεπόμενα έργα, (β) η τήρηση των
σχετικών Μητρώων δικαιούχων, (γ) ο συντονισμός των
διαδικασιών για τη διακίνηση, διαχείριση και την απόδοση του λογαριασμού στους δικαιούχους, (δ) η υποβολή
σχετικών εκθέσεων, προτάσεων στη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ και
το ΔΣ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη βελτίωση της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους, (ε) η έγκριση δαπανών για την υλικοτεχνική
υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών.
6. Για τις παρεχόμενες από το ΤΜΕΔΕ υπηρεσίες διακίνησης και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους,
εγκρίνεται η παρακράτηση από τον εν λόγω πόρο του
ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δικαιούχων του προς το ΤΜΕΔΕ.
7. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόσθετες και πέραν
των καθηκόντων τους) από τα οριζόμενα στην διαχειριστική επιτροπή μέλη του ΥΠΥΜΕΔΙ και του ΤΜΕΔΕ προβλέπεται η ένταξή τους στους δικαιούχους του πόρου για
όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους στην επιτροπή.
8. Επιπρόσθετα εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ επί του εκάστοτε συνολικά κατανεμόμενου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συνδρομής των δικαιούχων μελών της.
9. Την κατανομή των αναλογούντων ανά δίμηνο ποσών, με ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής, με βάση
τον πίνακα των δικαιούχων που θα δημιουργηθεί.
10. Κατά την πρώτη εφαρμογή η δημιουργία του πίνακα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω:
(α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και οι
αντίστοιχες των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θα
παράσχουν στους υπηρετούντες Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα,
η εργασιακή σχέση και η ημερομηνία πρόσληψης.
(β) Οι δικαιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέτουν τις υπηρεσιακές βεβαιώσεις μαζί με το απογραφικό δελτίο μέλους
(για όσους δεν το έχουν συμπληρώσει) με επιπρόσθετο
στοιχείο τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που είναι
πρώτοι δικαιούχοι, στην Α΄/βάθμια Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που
ανήκουν, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο θα
διαβιβάζονται στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία
του τελικού πίνακα των δικαιούχων σε συνεργασία με
το ΤΜΕΔΕ.
11. Την υποχρέωση κοινοποίησης από τις Διευθύνσεις
Διοικητικού στους φορείς διακίνησης και διαχείρισης
του εισπραττόμενου πόρου, αποφάσεων που αφορούν
αποχώρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπή της
εργασιακής σχέσης υπαλλήλου τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος Μηχανικός οφείλει να επιστρέψει
το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Αριθμ. 62128/460
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα
με την 89/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/
30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
23-03-1999), που αφορά στην κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/
τ.Α΄/17-12-2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
23-03-1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίσθηκε στη θέση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905/τ.Β΄/
20-05-2011) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών
Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».
11. Την 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420/τ.Β΄/16-03-2011)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Υποχρεώσεις και
μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
12. Την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946/τ.Β΄/
09-07-2003) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: «Έγκριση Τε-
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χνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών
Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
13. Την 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/τ.Β΄/31-12-2009)
υπουργική απόφαση με θέμα: «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
14. Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
15. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
16. Την οικ. 47870/39280/10-09-2013 (Α.Δ.Α.:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε με την οικ.
22769/12259/19-03-2015 (Α.Δ.Α.: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
17. Το αριθμ. 48823/39998/18-09-2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και
στους χερσαίους χώρους λιμένων».
18. Το αριθμ. 29249/8310/24-05-2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια υπηρεσία,
89/21-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δήμου Ζωγράφου, που αφορά σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
19. Την αριθμ. 1660/07-02-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου
Ζωγράφου με θέμα: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» και την επισυναπτόμενη σε
αυτήν τεχνική έκθεση.
20. Την 9/14-02-2019 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ με την
οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις.
21. Την 89/21-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου με την οποία εγκρίνονται
ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
22. Την 564/14-01-2019 απόφαση του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) με θέμα:
«Χρησιμοποίηση μέρους οδοστρώματος διαφόρων
οδών λόγω έργων στο Δήμο Ζωγράφου» με την οποία
εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για τις
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου
Ζωγράφου.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», αποφασίζουμε:
Την έγκριση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες συνίστανται κυρίως στην τμηματική
κατάληψη μέρους του οδοστρώματος της οδού κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αυτού, στην οδό Ιπποκρήνης, στην οδό Κρίνων, στην οδό
Μούσκου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στην οδό Γκανογιάννη, στην οδό Γράμμου, στην οδό Κονίτσης, στην
οδό Δημοκρατίας και στην οδό Καμπυλαυκά στο πλαίσιο
εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην με ημερομηνία 18-01-2019 τεχνική έκθεση του
αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ».
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις των (10),
(11) και (12) σχετικών.
8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την 25/12-04-2017 απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά όλο το έτος στο τομέα της ύδρευσης,
ειδικότερα τους θερινούς μήνες, όπου αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωση του νερού, και λαμβάνοντας
υπόψη ότι στο τομέα της ύδρευσης απασχολείται μόνο
ένας υπάλληλος, ο οποίος σε οποιαδήποτε περίπτωση
βλάβης του δικτύου, απασχολείται πέραν του κανονικού
ωραρίου, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 2780/04.07.2019

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1)
υπαλλήλου του Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα από
15-7-2019 έως 31-12-2019, για είκοσι (20) ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 25.6022 του προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2019:
ΚΑ 25.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτε- 2.500,00 €
ρινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάσος, 1 Ιουλίου 2019
Η Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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