
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 12/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ : 11862
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 321/2019
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και
εξαιρέσιμες  αργίες  προς  συμπλήρωση  του  εβδομαδιαίου  ωραρίου,  καθώς  και
υπερωριακή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το  B΄
εξάμηνο του έτους 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις α)του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) και
β) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
2. Την υπ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ Β 739/14.3.2012)
4. Την  572/2018  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Πρέβεζας,  περί
καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
αργίες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου,
για το έτος 2019.
5. Την  17060/06.02.2019  Απόφαση  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Ηπείρου Δ. Μακεδονίας (ΦΕΚ847/Β/12.3.2019) με την οποία καθιερώνεται η 24ωρη
λειτουργία  και  η  λειτουργία  κατά  τις  Κυριακές  και  εξαιρέσιμες  ημέρες  της  Δ/νσης
Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας  και  Πρασίνου  του  Δήμου
Πρέβεζας για το έτος 2019.
6. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την
616/2018 Απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις
στους αντίστοιχους κωδικούς.
Καθώς και την αναγκαιότητα εκτέλεσης των  κάτωθι εργασιών:
 της αποκομιδής των απορριμμάτων από το ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και
άλλων σημείων (ή των Δημοτικών Ενοτήτων) , η οποία πρέπει να γίνεται πριν της 6ης
πρωινής  (σε νυχτερινές  ώρες),  κατά τις  οποίες  οι  δρόμοι  δεν  παρουσιάζουν μεγάλη
κυκλοφορία, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων αποφεύγοντας
πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
της πόλης
 της  αποκομιδής  των απορριμμάτων  ή  οποία  πρέπει  να  γίνεται  και  κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες από το κέντρο της πόλης και άλλα σημεία λόγω της αυξημένης
προσέλευσης κόσμου και της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο
και των λοιπών καταστημάτων διασκέδασης το Σαββατοκύριακο και λόγω της φύσης
των απορριμμάτων αυτών
 της  υλοποίησης  αποκομιδής  των  ανακυκλώσιμων  υλικών,  τόσο  κατά  τις
νυχτερινές ώρες όσο και κατά τις πρωινές
 τις εργασίες πυροπροστασίας τους θερινούς μήνες
 τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας και
απογευματινές ώρες
 του ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου πριν και μετά την
υλοποίηση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τις επίσημες αργίες και εθνικές
εορτές
 του οδοκαθαρισμού των κεντρικών οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πολιτών και
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της  λειτουργίας  των   εμπορικών  καταστημάτων  το  Σάββατο  και  των  λοιπών
καταστημάτων διασκέδασης το Σαββατοκύριακο 
 Την  αντιμετώπιση  των  αυξημένων  υποχρεώσεων  που  προκύπτουν  από  την
αυξημένη  τουριστική  κίνηση  κατά  τις  περιόδους  των  Χριστουγέννων  ,Πάσχα  και
καλοκαιριού
 τη  λειτουργία  της  υπηρεσίας  σε  περιπτώσεις  έκτακτων  περιστατικών
(πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, καταιγίδες κλπ)
 την πολιτική προστασία σε επίπεδο Δήμου
 την ανάγκη διασφάλισης των περιβαλλοντικών όρων, της δημόσιας υγείας, της
εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α)Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή εργασίας τις νυχτερινές ώρες,  Κυριακές και
εξαιρέσιμες αργίες για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κάτωθι
υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Περιβάλλοντος  ,  Καθαριότητας  και
Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας, για το B΄ Εξάμηνο έτους 2019 ως εξής:
Μόνιμοι υπάλληλοι Καθαριότητας
Αριθμός 
υπαλλήλων 
που 
υπηρετούν

Κλάδος Νυχτερινή 
εργασία (ώρα
22:00 ως 
6:00)

Ημερήσια 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Νυχτερινή 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων
14 ΔΕ Οδηγών 14 14 14
6 ΔΕ Χειριστών 6 6 6
1 ΔΕ Εποπτών 

Καθαριότητας
1 1 1

1 ΔΕ Τεχνιτών 1 1 1
21 ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας /
Οδοκαθαριστών

21 21 21

Μόνιμοι Υπάλληλοι Υπηρεσίας Πρασίνου/Κοιμητηρίου
Αριθμός 
υπαλλήλων 
που 
υπηρετούν

Κλάδος Νυχτερινή 
εργασία (ώρα 
22:00 ως 
6:00)

Ημερήσια 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Νυχτερινή 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων
1 ΔΕ Οδηγών 0 1 0
1 ΔΕ Τεχνιτών 0 1 0
2 ΥΕ Εργατών 0 2 0

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Καθαριότητας
Αριθμός 
υπαλλήλων 
που 
υπηρετούν

Κλάδος Νυχτερινή 
εργασία (ώρα
22:00 ως 
6:00)

Ημερήσια 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Νυχτερινή 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων
1 ΔΕ Οδηγών 1 1 1
2 ΔΕ Χειριστών 2 2 2
1 ΔΕ Τεχνιτών 1 1 1
2 ΥΕ Εργατών 2 2 2
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Καθαριότητας /
Οδοκαθαριστών

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας
Αριθμός 
υπαλλήλων 
που 
υπηρετούν

Κλάδος Νυχτερινή 
εργασία (ώρα 
22:00 ως 
6:00)

Ημερήσια 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Νυχτερινή 
Κυριακή και 
εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων
12 ΥΕ Εργατών 12 12 12

Κατά προσέγγιση αριθμός ωρών: 10.000
Β) Καθιερώνουμε με  αποζημίωση  απογευματινή και  νυχτερινή εργασία και  εργασία
κατά  τις  Κυριακές  και  εξαιρέσιμες  καθ  υπέρβαση  του  υποχρεωτικού  ωραρίου  των
κάτωθι υπαλλήλων  της υπηρεσίας Καθαριότητας για το  B΄ Εξάμηνο έτους 2019 ως
εξής:
Μόνιμοι υπάλληλοι υπηρεσίας Καθαριότητας
Κλάδος Αριθμός Υπαλλήλων
ΔΕ Οδηγών 14
ΔΕ Χειριστών 6
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
ΔΕ Τεχνιτών 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας /Οδοκαθαριστών 21
Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας

Κλάδος Αριθμός Υπαλλήλων
ΔΕ Οδηγών 1
ΔΕ Χειριστών 2
ΔΕ Τεχνιτών 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας /Οδοκαθαριστών 2
Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας

Κλάδος Αριθμός Υπαλλήλων
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας /Οδοκαθαριστών 12

Η υπερωριακή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων
της υπηρεσίας  καθαριότητας δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά
υπάλληλο κατά το B΄ εξάμηνο του έτους 2019.
Γ) Καθιερώνουμε με αποζημίωση απογευματινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές
και  εξαιρέσιμες  καθ  υπέρβαση  του  υποχρεωτικού  ωραρίου  των  υπαλλήλων  της
υπηρεσίας Πρασίνου και Κοιμητηρίου για το B΄ Εξάμηνο έτους 2019 ως εξής:
Μόνιμοι υπάλληλοι υπηρεσίας Πρασίνου και Κοιμητηρίου

Κλάδος Αριθμός Υπαλλήλων
ΔΕ Οδηγών 1
ΔΕ Τεχνιτών 1
ΥΕ Εργατών 2

Η υπερωριακή απασχόληση καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων
της υπηρεσίας  Πρασίνου και Κοιμητηρίου δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά υπάλληλο κατά το B΄ εξάμηνο του έτους 2019.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Πρέβεζας  ο.ε. 2019, που θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α ως εξής:
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1. Για το μόνιμο προσωπικό α)2.20.6012 για ποσό 50.000,00 ευρώ, β)2.35.6012 
για ποσό 3.000,00 ευρώ
2. Για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου : 2.20.6022 
για ποσό 5.000,00 ευρώ.
3. Για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου :2.20.6042 για ποσό 3.000,00 
ευρώ
Η κατανομή των ωρών εργασίας θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας  και  ο  αριθμός  των  δεδουλευμένων  ωρών  θα  βεβαιώνεται  από  τον
προϊστάμενο  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ,  Περιβάλλοντος,  Καθαριότητας  και
Πρασίνου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Μπαΐλης
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