
                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Φαρκαδόνα, 08.3.2021                                       

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2691 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                                              Αριθμ. απόφασης 81/2021 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Συντάκτης: Αθηνά Πατσιάνη 

ΤΗΛ:   2433350036     

ΦΑΞ:   2433350018 

e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr 

      

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2021».  

 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-

1997) . 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 

143/Α΄/28-6-2007). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015). 

5. Την υπ’ αριθμ. 46/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΤΞΩΗΗ-9ΕΠ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Φαρκαδόνας με θέμα: «Καθιέρωση του καθημερινού ωραρίου 

εργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Φαρκαδόνας σε δυο βάρδιες» η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 

1671/15-5-2018 τεύχος β΄. 

6. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν εξ αιτίας του σεισμού 

της 3ης Μαρτίου 2021, εποχικών, και άλλων απρόβλεπτων αναγκών που 

αφορούν κυρίως: 
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Υπηρεσία Καθαριότητας 

 απομάκρυνση μπαζών από δρόμους πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους 

 καθαρισμός και διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των σεισμόπληκτων  

 μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης - φαγητού για την ανακούφιση των πληγέντων  

 μεταφορά οικίσκων – αντίσκηνων  και εν γένει διαφόρων υλικών στέγασης  των 

πληγέντων  

 συνεχή υποστήριξη με είδη πρώτης ανάγκης στους χώρους εγκατάστασης των 

πληγέντων  

 έντονος και συνεχής καθαρισμός στους χώρους εγκατάστασης των πληγέντων 

προς αποφυγή δημιουργίας  εστίας μόλυνσης και αποφυγή της εξάπλωσης λόγο 

και του covid 19 

 Καθαρισμό λαϊκών αγορών (οι οποίες λειτουργούν κάθε Σάββατο όλη τη                          

διάρκεια του έτους)  

 Καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικοπέδων προς αποφυγή πυρκαγιών  

 Καθαρισμό οδών, κοινοχρήστων χώρων από φερτά υλικά και αποκατάσταση 

αγροτικής οδοποιίας, αποκομιδή πάσης φύσεως απορρίμματα μετά από έντονα 

καιρικά φαινόμενα, άμεση απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και υλικών 

επικίνδυνων για την ακεραιότητα και την υγεία των δημοτών  

 Καθαρισμό ρείθρων  

 αποκατάσταση οδών και κοινόχρηστων χώρων μετά από έντονα καιρικά 

φαινόμενα  

 

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού 

 Αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία (π.χ. κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) αλλά και στις περιπτώσεις κλοπών, 

δολιοφθορών, κατεστραμμένων και επικίνδυνων ιστών φωτισμού και φωτιστικών 

σωμάτων μετά από τροχαία ατυχήματα.  

 Αποκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης τους χειμερινούς μήνες 

ύστερα από παγωνιές. 

 Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτια ηλεκτροφωτισμού του δημοτικού φωτισμού. 

 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων.  

 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών.  

 Τοποθετήσεις εορταστικού διάκοσμου.       
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7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στην υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας. 

8. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα βαρύνει τoυς Κ.Α. 

20-6012, 20-6022.001 και 20-6042.001 «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» του 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, οικονομικού έτους 2021.  

9. Το  έγγραφο του Υπουργείου  Οικονομικών με αριθμ. 2/1015/∆ΕΠ/05.01.2016 στο 

οποίο δεν προβλέπεται  εξαίρεση για τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των 

υπερωριών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

10. Το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες εργασίες – ανάγκες δεν μπορούν να 

αντιμετωπισθούν στο κανονικό ωράριο εργασίας από το υπάρχον προσωπικό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον, τη 

δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών του δήμου μας,  

  

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, του τακτικού προσωπικού  και του 

προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας,  για το έτος 2021, όλες τις εργάσιμες 

ημέρες του μήνα καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες μέχρι την 21η 

ώρα για την αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών 

αναγκών όπως προαναφέρθηκαν. 

Υπηρεσία Απογευματινή 

Εργασία Κυριακών και 

εξαιρέσιμων 

( πέραν της 

υποχρεωτικής ) 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΙΔΑΧ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΙΔΑΧ 

23 5 23 5 

 

Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 

εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο (2) εξαμήνων 

μέσα στο έτος, ως εξής: 

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο και 

μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο. 
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H ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους 

υπαλλήλους όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και στην εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

 

Σπυρίδων Αγναντής 

Κοινοποίηση 

1. Αντιδήμαρχο καθαριότητας. 

2. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  

3. Οικονομική Υπηρεσία - Γραφείο Μισθοδοσίας. 

4. Υπηρεσία καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 

ΑΡΧΕΙΟ 

Αποφάσεις Δημάρχου. 
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