
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Άστρος  03 Ιουνίου 2019  

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

Γραφείο Δημάρχου Αριθμ. Πρωτ. : 5602 

  
Ταχ. Κώδικας 22 001 Άστρος  

Πληροφορίες : Τερζάκης Γεώργιος  
Τηλ.: 27553-60133 
Fax:  27553-60179 

E-mail: dsbkyn@gmail.com  
 

Απόφαση Δημάρχου 163/2019 
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-

6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωσή του υποχρεωτικού ωραρίου», ΦΕΚ 176/Α/16-12-
2015. 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου – Ο.Ε.Υ.  (ΦΕΚ 
2146/Β΄/26-9-2011). 

5. Το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, το οποίο λόγω συνταξιοδοτήσεων, κινητικότητας κλπ, δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του. 

6. Την υποχρέωση του Δήμου για  την εύρυθμη, αποτελεσματική και 
αποδοτική λειτουργία του συνόλου των  δημοτικών υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα : 
Τις υπηρεσιακές ανάγκες : 
α) Για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, (Ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου), κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή) και 
μέχρι την 22η ώρα. 
β) Για την σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων (Ληξίαρχος) κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών (Δευτέρα – Παρασκευή) και 
μέχρι την 22η ώρα. 
γ) Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής 
Κοινότητας Άστρους και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και των 
λοιπών επιτροπών. 
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δ) Για τις λοιπές έκτακτες, επείγουσες και εποχικές ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου μας, που τυχόν θα προκύψουν εντός του Β’ 
εξαμήνου του έτους 2019 και οι οποίες για να αντιμετωπιστούν, 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, τις απογευματινές δηλαδή ώρες των εργασίμων ημερών 
(Δευτέρα – Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα και που κατά πρόβλεψη 
είναι οι παρακάτω : 

 Διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών κοινωνικών 
εκδηλώσεων. 

 Διοργάνωση εορταστικών και επετειακών εκδηλώσεων (Πρωτοχρονιάς,  
τοπικών εορτών κλπ). 

 Αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Διοικητικών, Οικονομικών, 
Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, 
του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

7. Το γεγονός ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2019, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την καταβολή 
υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν και 
συγκεκριμένα  στους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων :  10-6012 ποσό 
2.000,00 €, 15-6012  ποσό 1.000,00 €,  20-6012 ποσό 1.600,00 €, 25-
6012 ποσό 500,00 €, 30-6012 ποσό 3.000,00 € και 40-6012 ποσό 
1.000,00 € για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού,  

 
Αποφασίζουμε τα παρακάτω : 

 
1. Καθιερώνουμε και εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση,   πέραν 

του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες  των εργάσιμων 
ημερών (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα, από την 
01η Ιουλίου 2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι είκοσι (20) 
ώρες μηνιαίως, για τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας : 

 Για έναν (1) υπάλληλο,  με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη της υπηρεσίας τήρησης των πρακτικών 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας (ειδικός 
γραμματέας). 

 Για έναν (1) υπάλληλο,  με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

 Για πενήντα εννέα (59) τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, για την κάλυψη των λοιπών υπηρεσιακών αναγκών, που 
αναφέρονται στα εδάφια γ και δ της παραγράφου 6 του εισηγητικού της 
παρούσας, όπως παρακάτω : 

 Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, δώδεκα (12) 
υπάλληλοι. 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οκτώ (8) υπάλληλοι. 
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 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, δέκα εννέα (19) 
υπάλληλοι. 

 Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ένας (1) υπάλληλος. 
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ένας (1) υπάλληλος. 
 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πέντε (5) υπάλληλοι. 
 Για οκτώ (8) υπαλλήλους  του Δήμου  Βόρειας Κυνουρίας,  με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.   
 Για πέντε (5) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

σύμφωνα με την 3Κ/2018 προκήρυξη ΑΣΕΠ. 
2. Η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, πλην του 

Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του Ληξιάρχου του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα γίνεται κάθε φορά με Απόφαση 
Δημάρχου και όταν αυτό χρειαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. 

3. Από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
9.100,00€, σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019, του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

 
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015). 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Τέρμα 
Ερυθρού Σταυρού - 22 100 Τρίπολη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Γραφείο Δημάρχου, Προϊστάμενοι 
Οργανικών Μονάδων Δήμου, Οικονομική 
Υπηρεσία, Γραφείο Ανθρώπινου 
Δυναμικού  & Διοικητικής Μέριμνας 

Ο  
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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