
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικύρωση των αριθμ. 155/2016 και 193/2016 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Κατάργηση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πέλιννα» του Δήμου 
Φαρκαδόνας.

2 Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης 
στην Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου, Δήμου Λέ-
σβου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. 

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρη-
ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημο-
τικού Συμβουλίου Βόλου. 

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύθυν-
σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
Βόλου, στη διάρκεια του έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 17238/216532+ 14398/182338 (1)
Επικύρωση των αριθμ. 155/2016 και 193/2016 

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Κατάργηση του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Πέλιννα" του Δήμου 

Φαρκαδόνας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65-67, 94, 103, 225-227, 

238 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.ν. 138/2010 
(ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 241 παρ. 3 και 5 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α') «Κώδικας Δήμων & Κοινοτή-
των», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 219 παρ. 1, 2 και 
5 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α') «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 «Δημοσίευση 
αποφάσεων που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ α' βαθμού» 
του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄/26-04-2013) «Κύρωση της 
από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
"Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γ.Γ. της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι-
κρατείας" και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες 
ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί κατάργησης δημοτικού νομικού προ-
σώπου λαμβάνεται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων και εγκρίνεται με πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την υπ' αριθμ. 2990/18604/23-02-2011 (ΦΕΚ 385/Β΄) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβί-
βασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύν-
σεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως».

8. Την υπ' αριθμ. οικ. 4569/11/27-01-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης περί «Θεμάτων συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων».

9. Την υπ' αριθμ. 29/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φαρκαδόνας (ΦΕΚ 1125/Β/3-6-2011) περί 
«Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου του Δήμου Φαρκαδόνας και σύσταση νέου Νομικού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Φαρκαδόνας 
με την επωνυμία "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
Δήμου Φαρκαδόνας "ΠΕΛΙΝΝΑ"».

10. Την υπ' αριθμ. 155/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φαρκαδόνας με θέμα «Κατάργηση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΠΕΛΙΝΝΑ" του Δήμου Φαρ-
καδόνας».

11. Την υπ' αριθμ. 193/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα «Τροπο-
ποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 155/2016 Α.Δ.Σ. με 
θέμα "Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΠΕΛΙΝ-
ΝΑ" του Δήμου Φαρκαδόνας», αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις υπ' αριθμ. 155/2016 και 193/2016 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρ-
καδόνας, με τις οποίες αποφασίσθηκε: 1) Η κατάργηση 
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΛΙΝΝΑ» και η ανάληψη 
εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο Φαρκαδό-
νας, 2) τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά 
που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβι-
βάζονται στο Δήμο Φαρκαδόνας και 3) το προσωπικό του 
καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΛΙΝΝΑ» κα-
θίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου, με την ίδια 
σχέση εργασίας που έχει, και καταλαμβάνει αντίστοιχες 
κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, ως εξής:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
(ΜΟΝΙΜΟ)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Αναγνώστου Βασιλική Χρήστος ΠΕ 

Νηπιαγωγών
2 Καραμέτου Φωτεινή Βασίλειος ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων
3 Πίσπα Αθηνά Δημήτριος ΔΕ Μαγείρων
Επειδή δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχες προς 

τις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις του κα-
ταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., αυτές θα δημιουργηθούν με τρο-
ποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του 
Δήμου Φαρκαδόνας εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών.

Οι δημιουργούμενες θέσεις θα είναι προσωποπαγείς 
και καταργούνται αμέσως μόλις κενωθούν, με οποιον-
δήποτε τρόπο.

Η πράξη κατάταξης θα γίνει από το αρμόδιο για διο-
ρισμό όργανο και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙ-
ΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ειδικότητα: Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ
1 ΛΑΒΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ 838206
2 ΔΡΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ 445869
Ειδικότητα: Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ
1 ΚΕΣΜΕΤΗ - ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ 767451

Ειδικότητα: Υ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ
1 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ851524
2 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ981608

Ειδικότητα: Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ

1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ801483
2 ΡΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΗΣ ΑΕ318830
3 ΨΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ784332
4 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ269142

Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων είναι 
από την υπογραφή της σύμβασης 17-11-2016 μέχρι 
31-8-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδό-
νας οικονομικού έτους 2016, ούτε και για τα επόμενα 
χρόνια, εφόσον συνυπολογιστεί η οικονομία κλίμακας 
που επιτυγχάνεται από τη ζητούμενη κατάργηση, καθώς 
και το γεγονός ότι δε θα καταβάλλεται πλέον η σχετική 
επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ.

Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δήμος Φαρκαδόνας 
υποκαθιστά το υπό κατάργηση ΝΠΔΔ αυτοδικαίως και 
χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα εν γένει τα δικαι-
ώματα και τις υποχρεώσεις του, εξομοιούμενος με κα-
θολικό διάδοχό του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 13 Δεκεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

    Αριθμ. 87896/ΜΟΕ (2)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης 

στην Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου, Δήμου 

Λέσβου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α΄ και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν,

• Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44971Τεύχος Β’ 4452/30.12.2016

σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

2. Τις υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 581/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Λέσβου (ΑΔΑ: 7ΛΣΜΩΛΦ-400) και 
την με αρ.πρωτ.: 42232/5.8.2016 εισήγηση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

6. Το αριθ. πρωτ. 71168/6.9.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ Ν. Λέσβου της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, 
σύμφωνα με το οποίο η υπ' αριθ. 581/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου είναι νομοτύπως 
ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη, για την τοπο-
θέτηση πινακίδας, σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα τον Κ.Α 30.7135.0005 
με εγγεγραμμένη πίστωση 15.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά στην 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων -πλην οχή-
ματος αγροτικού ιατρού- με τοποθέτηση πινακίδας (Ρ-40), 
στην Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου Δήμου Λέσβου, στη 
θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87:

σημείο 0 (Χ= 678863.3 Υ= 4347464), με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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 αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις αρχές προς τις 
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην με αρ. πρωτ.: 42232/5.8.2016 εισήγηση του Τμήμα-
τος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, 
βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 107775 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
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βουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-2012 
ΦΕΚ τ. Β', με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενο-
τήτων του Δήμου Βόλου.

5. Την αριθ. 15758/170993/12-9-2014 (ΑΔΑ: 67ΗΑ-
6ΟΡ10-0ΘΟ) απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
(ΦΕΚ 2559/25-9-2014 τ. Β'), με την οποία ανατέθηκε η 
άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δή-
μου Βόλου και συγκεκριμένα: στη Μαρία Σταμάτη του 
Γεωργίου για τη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, στη Μαρίνα 
Κόκκορη του Πέτρου για τη Δημοτική Ενότητα Αισωνί-
ας, στη Βασιλική Γκόλια του Ευθυμίου για τη Δημοτική 
Ενότητα Βόλου, στην Ευαγγελία Θεοχάρη του Νικολάου 
για τη Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, στην Αφροδίτη Κα-
τρακαλίδου του Ιωάννη για τη Δημοτική Ενότητα Νέας 
Αγχιάλου, στην Άννα Φλάμου του Ιωάννη για τη Δημο-
τική Ενότητα Νέας Ιωνίας, στην Ασημίνα Κοντοζήση του 
Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας, στη 
Μαρία Κρομμύδα του Σπυρίδωνα για τη Δημοτική Ενό-
τητα Αρτέμιδας και στη Χαραλαμπία Γιαννακοπούλου 
του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Πορταριάς.

6. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4144/2013, οι οποίες τροποποίησαν διατάξεις του 
προηγούμενου ν. 344/1976 «περί Ληξιαρχικών Πράξε-
ων», απαιτείται η απασχόληση των πιο πάνω Ληξιάρχων, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και κατά τις Κυριακές 
και αργίες.

7. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2017.

8. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορί-
στηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα 
καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, της 
υπερωριακής εργασίας, καθώς και της εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των πιο κάτω υπαλλή-
λων οι οποίες ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου στις εννέα 
(9) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, ως εξής:

• Μαρία Σταμάτη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, Ληξίαρχο ΔΕ Αγριάς.

• Μαρίνα Κόκκορη του Πέτρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
και /ή Οικονομικού, Ληξίαρχο ΔΕ Αισωνίας.

• Βασιλική Γκόλια του Ευθυμίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
και /ή Οικονομικού, Ληξίαρχο ΔΕ Βόλου.

• Ευαγγελία Θεοχάρη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διεκ-
περαίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Ληξίαρχο ΔΕ Ιωλκού.

• Αφροδίτη Κατρακαλίδου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Δι-
οικητικών Γραμματέων, Ληξίαρχο ΔΕ Ν. Αγχιάλου.

• Άννα Φλάμου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, Ληξίαρχο ΔΕ Ν. Ιωνίας.

• Ασημίνα Κοντοζήση του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικών Γραμματέων, Ληξίαρχο ΔΕ Μακρινίτσας.

• Μαρία Κρομμύδα του Σπυρίδωνα, κλάδου ΤΕ Βιβλι-
οθηκονομίας, Ληξίαρχο ΔΕ Αρτέμιδος.

• Χαραλαμπία Γιαννακοπούλου του Δημητρίου, κλάδου 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Ληξίαρχο ΔΕ 
Πορταριάς

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10.6012-004 
ποσού 20.000,00 €.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμβανο-
μένων υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται για 
την απασχόληση κάθε υπαλλήλου στην παρ. Α-2 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο 
για υπερωριακή εργασία και μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο για 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 107781 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν. 3584/2007 «Κώδι-

κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 
όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, 
από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπι-
κού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρε-
ωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς 
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών 
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του 
μήνα.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Την αριθ. 100387/13-10-2015 απόφαση Δημάρχου 
(ΑΔΑ : 6ΘΜΡΩ96-Ξ12) με την οποία ορίστηκε ο υπάλληλος 
του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών Απόστολος Γαϊτάνης του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Δι-
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οικητικού και /ή Οικονομικού, υπεύθυνος για τη διενέργεια 
της λογιστικής - ταμειακής διαχείρισης των οικονομικών 
στοιχείων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Μαγνησίας, σε εφαρμογή της αριθ. 608/2015 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

5. Το αριθ. 105674/7-12-2016 έγγραφο της αναπληρώτρι-
ας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών από το οποίο προκύπτει η αναγκαιότητα υπερωριακής 
απασχόλησης του πιο πάνω υπαλλήλου, κατά τη διάρκεια 
του έτους 2017, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντα 
που του έχουν ανατεθεί με την προαναφερόμενη απόφαση.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2017.

7. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε ο 
Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα καθήκο-
ντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τη διάρκεια 
του έτους 2017, του υπαλλήλου του Τμήματος Ταμείου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολου Γαϊτάνη 
του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και /ή Οικονομικού 
με βαθμό Β', προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της 
διενέργειας της λογιστικής - ταμειακής διαχείρισης των οι-
κονομικών στοιχείων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ) Ν. Μαγνησίας, που του έχουν ανατε-
θεί με την αριθ. 100387/13-10-2015 απόφαση Δημάρχου, η 
οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της αριθ. 608/2015 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10.6012-101 
ποσού 4.000,00 €

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου θα 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και, σε κάθε πε-
ρίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της 
παρ. Α-2α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα 
οποία η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες 
/ εξάμηνο.

Η χορήγηση της σχετικής αποζημίωσης θα γίνεται με 
βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής 
απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

    Αριθμ. 107778 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρη-

ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημο-

τικού Συμβουλίου Βόλου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-

λήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.ΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Την αριθ. 117935/ΓΠ32366/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΩ96-
2ΘΗ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε αρμόδια 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βόλου η υπάλληλος Γεωργία Νταφο-
πούλου.

5. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2017.

6. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία ορίστηκε 
ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου να ασκεί τα 
καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 3463/2006, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, κατά τη 
διάρκεια του έτους 2017, της υπαλλήλου του Τμήματος 
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργίας Νταφοπούλου του 
Ιωάννη, κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές 
ανάγκες που αφορούν στην τήρηση των πρακτικών των 
προγραμματισμένων και τυχόν έκτακτων συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10.6012-001 
ποσού 3.000,00 €

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου θα 
γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονι-
κών ορίων της παρ. Α-2α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τα οποία η υπερωριακή απασχόληση ορίζε-
ται μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο, για κάθε υπάλληλο.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης του υπαλλήλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 13 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 107780 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 

και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Διεύ-

θυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δή-

μου Βόλου, στη διάρκεια του έτους 2017.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθμίζεται, από 
1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωρι-
ακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

5. Την αριθ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2746/10-10-2012 
ΦΕΚ τ. Β', με την οποία καθορίστηκε εξαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η Υπηρεσία Καθαριότητας.

6. Το αριθ. 104582/2-12-2016 έγγραφο του αναπλη-
ρωτή του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης στο οποίο επισημαίνεται ότι ο νέος 
Δήμος, λόγω της μεγάλης έκτασής του, αντιμετωπίζει 
προβλήματα στους τομείς δράσης που αφορούν στην 
αποκομιδή απορριμμάτων, στον οδοκαθαρισμό, στην 
πυροπροστασία, στην προστασία περιβάλλοντος κ.α. 
και έρχεται αντιμέτωπος με έκτακτα καιρικά φαινόμενα, 
όπως υψηλές θερμοκρασίες, βροχές, χιονοπτώσεις, με 
επακόλουθο την αναγκαιότητα της άμεσης κινητοποίη-
σης της υπηρεσίας για την αντιμετώπισή τους. Όλοι οι 
προαναφερόμενοι λόγοι, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
προσωπικού, επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία, κα-
θώς και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατά τη διάρκεια του 
έτους 2017.

9. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου 
οικονομικού έτους 2017.

10. Την αριθ. 847/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: 7Χ7ΓΩ96-ΠΣΛ) με την οποία 
ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Θεοδώρου να 
ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 3463/2006, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία και την ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και τις νυκτερινές ώρες, προσωπικού της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου, κατά τη διάρκεια του έτους 
2017, προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπηρεσιακές 
ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν στο σκεπτικό 
της παρούσας απόφασης, ως εξής:

Προτεινόμενος αριθμός μόνιμων 
υπαλλήλων

Υπερωριακή
 απογευματινή 

εργασία

Υπερωριακή 
νυκτερινή εργασία

Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών πέραν της υποχρεωτικής

Νυκτερινή εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 

υποχρεωτικής
39 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτων
5800 2500 540 404

66 υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας

7550 4100 750 500

5 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων - Σαρώθρων

600 320 90 90

4 Προϊστάμενοι Τμημάτων 480 384 168 168
3 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Εποπτών 

Καθαριότητας
600 480 210 210

2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 
(επισκευής κάδων)

380 200 20 20

2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 
(οχημάτων)

200 - - -

2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Εργοδηγών 200 160 70 70
1 υπάλληλος κλάδου 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
200 160 - -
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2 υπάλληλοι κλάδου
 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

180 64 — —

1 υπάλληλος κλάδου TE Τεχνολογίας 
Γεωπονίας

240 192 84 84

1 υπάλληλος κλάδου TE Διοικητικού 144 48 14 14
2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 

(υδραυλικοί)
300 - -

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 28.988
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση:  140.000,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6012-001 ποσού 140.000,00 €

Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων 
ΙΔΑΧ

Υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία

Υπερωριακή 
νυκτερινή εργασία

Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών πέραν της υποχρεωτικής

Νυκτερινή εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 

υποχρεωτικής
2 Προϊστάμενοι Τμήματος 300 200 70 70

12 υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγού 
Αυτοκινήτων ΔΕ

1000 650 100 100

31 υπάλληλοι ειδικότητας Εργάτη 
Καθαριότητας ΥΕ

3300 1800 350 300

2 υπάλληλοι ειδικότητας Χειριστή 
Μηχανήματος ΔΕ

400 200 90 90

1 υπάλληλος ειδικότητας Τεχνίτη 
ΔΕ (συντηρητής)

240 192 56 56

1 υπάλληλος ειδικότητας Τεχνίτη ΔΕ 200 130 - -
1 υπάλληλος ειδικότητας 

Διοικητικού ΠΕ
160

2 υπάλληλοι ειδικότητας 
Υδραυλικού ΔΕ

300 - - -

1 υπάλληλος ειδικότητας Τεχνίτη 
ΔΕ (οδοποιίας)

240 - - -

2 υπάλληλοι ειδικότητας 
Ηλεκτρολόγου ΔΕ

200 48 - -

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 10.842
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση:  47.000,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 20.6022-001 ποσού 47.000,00 €
Προτεινόμενος αριθμός υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπερωριακή

 απογευματινή εργασία
17 Οδηγοί Αυτοκινήτων ΔΕ 500

44 Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ 1100
3 Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ 180

3 Μηχανοτεχνίτες ΔΕ 180
2 Τεχνίτες Οχημάτων ΔΕ 120

1 Ηλεκτρολόγος Οχημάτων ΔΕ 60
1 Ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ 60

Σύνολο ωρών απασχόλησης : 2.200
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση : 9.000,00€
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί : 20.6042-001 ποσού 9.000,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α.2 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες / εξάμηνο για απογευματινή εργασία, μέχρι 180 ώρες / εξάμηνο για εργασία κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 180 ώρες / εξάμηνο για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, για κάθε υπάλληλο).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Βόλος, 13 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Δημάρχου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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