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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Πρωτ : 11901

Δ.ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – Τ.Κ.- 48100 Πρέβεζα

Τηλέφωνο : 2682360654

Πληροφορίες: Αθ. Τσουτσάνη

Email: personnel@1485.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή εργασίας για το Β΄εξάμηνο του έτους 2022 για το προσωπικό

που υπηρετεί στο Δήμο Πρέβεζας και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του έργου «Cross – border cooperation

for energy efficiency using solar energy»/ «Διασυνοριακή συνεργασία για την ενεργειακή αποδοτικότητα με

τη  χρήση  ηλιακής  ενέργειας»  /  Ακρωνύμιο:  SOLIS  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής

Συνεργασίας INTERREG IPA ΙΙ «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020».

Υπ' αριθμ. 359 / 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2015, ΦΕΚ 87 τΑ΄/7-6-2010, όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/07,ΦΕΚ 143/ τΑ΄/28-6-2007, όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,

4. Την αριθμ.οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,

5. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/97,

6. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006,

7. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143),

8. Την αριθ.:144324/2.10.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –

Δυτικής Μακεδονίας (3783/τ.Β/ 2019 φύλλο ΦΕΚ), με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου στις

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας,

9. Την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων του Έργου “ Cross – border cooperation for

energy efficiency using solar energy»/ «Διασυνοριακή συνεργασία για την ενεργειακή αποδοτικότητα με τη

χρήση ηλιακής ενέργειας» / Ακρωνύμιο: SOLIS στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG

IPA ΙΙ «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020» (Application Form),
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10. τη  με  αριθμό 322/2019  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  έγινε  αποδοχή  της

ένταξης της πράξης «Solis – Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy» στα πλαίσια

της 4ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας

Ελλάδα-Αλβανία  2014-2020  με  κωδικό  Α4  (Interreg  IPACBC  Greece-Albania  2014-2020),  συνολικού

προϋπολογισμού 1.973.126,23 € και προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας ως επικεφαλή εταίρου (leader-

partner) 938.858,00 €,

11. την  με  αριθμό  <Α4-1.3-6>/9-12-2019  (Annex  7.1_c2_T4)  Συμφωνία  Εταιρικής  Συνεργασίας

(Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου,  σύμφωνα με την

οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας,

12. την με αριθμό <Α4-1.3-6>/12-12-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του Επικεφαλής Εταίρου

(Δήμου  Πρέβεζας),  σύμφωνα  με  την  οποία  περιγράφονται  οι  όροι  της  Χρηματοδότησης  από  το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

13. Τις Οδηγίες για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών της

Διαχειριστικής  Αρχής  των  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του  στόχου «Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία»

προς τους τελικούς Δικαιούχους,

14. Τη Συλλογική Απόφαση:ΕΠ5186 ΤΡΟΠ.0(ΑΔΑ:6ΧΤΑ46ΜΤΛΡ-ΚΑΖ) απόφαση του υφυπουργού

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου ", SOLIS, ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, GR-

AL 2014-2020"  στο  ΠΔΕ με  KAE 2019ΕΠ51860023Την  υπ΄αριθμ.  300/2020  (ΑΔΑ ΩΨΩΒΩΞΧ-ΙΦΑ)

απόφαση  του  Δημάρχου  Πρέβεζας  με  θέμα  «Σύσταση  Ομάδας  Έργου  (ΟΔΕ)  για  τη  διοίκηση  –

παρακολούθηση της πράξης με τίτλο «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/

«Διασυνοριακή  συνεργασία  για  την  ενεργειακή  αποδοτικότητα  με  τη  χρήση  ηλιακής  ενέργειας»  /

Ακρωνύμιο:  SOLIS  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG  IPA ΙΙ

«Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»,

15. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του έργου

του  Έργου  «Cross  –  border  cooperation  for  energy  efficiency  using  solar  energy»/  «Διασυνοριακή

συνεργασία για την ενεργειακή αποδοτικότητα με τη χρήση ηλιακής ενέργειας» / Ακρωνύμιο: SOLIS» για

την  αντιμετώπιση  των  οποίων  απασχολούνται  υπάλληλοι  του  Δήμου  Πρέβεζας  πέραν  του  κανονικού

ωραρίου

16. Το με αριθμ. 11890/05-07-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης

και Πληροφορικής με θέμα «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Β΄εξάμηνο του έτους 2022 για το

προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Πρέβεζας και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του έργου «Cross – border

cooperation  for  energy efficiency using  solar  energy»/  «Διασυνοριακή  συνεργασία  για  την  ενεργειακή

αποδοτικότητα με τη χρήση ηλιακής ενέργειας» / Ακρωνύμιο: SOLIS»,

17. Το  γεγονός  ότι  το  ύψος  της  προκαλούμενης  δαπάνης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  8.000,00  €  θα

καλυφθεί από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «STAFF – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του έργου με τη ΣΑΕΠ5186
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωράριο των

παρακάτω  υπαλλήλων  του  Δήμου  για  το  Β'  εξάμηνο  έτους  2022, με  την  προβλεπόμενη  από  το  Νόμο

αποζημίωση ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου Απογευματινές
1 Ευαγγελία Ιωάννου Έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
2 Νικόλαος Βασιλείου Έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
3 Παναγιώτη Σταματέλο Έως σαράντα (40) ώρες
4 Κωνσταντίνα Μωραϊτη Έως εβδομήντα (70) ώρες
5 Κωνσταντίνο Τζόκα Έως εβδομήντα (70) ώρες
6 Γεώργιο Τάγγα Έως πενήντα (50) ώρες
7 Δημήτριο Κατσικοβόρδο Έως πενήντα (50) ώρες

Από  την  Απόφαση  θα  προκληθεί  δαπάνη  που  θα βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  έτους  2022-  ΚΑΕ

02.30.7326.319 ποσού 3.235,70 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του

άρθρου 20 του Ν.4354/15.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Κοινοποίηση:

Οριζόμενα Μέλη

Σελ.3/3

ΑΔΑ: Ψ18ΓΩΞΧ-Γ9Ζ


		2022-07-12T08:40:52+0300
	Athens




