
Αριθμ. Απόφ. 141/2016

Θέμα: «Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου 

του ν.4093/2012
2. Τις διατάξεις της περ. 1.στ) του άρθρου 7 του ν.4354/2015, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
4. Την  με  αριθμό  70684(Φ.Ε.Κ.2871/Β΄/24-10-2014)απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, περί καθιέρωση ωραρίου εργασίας των 
εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) η οποία 
ισχύει μέχρι σήμερα και θα ισχύει και για το έτος 2017

5. Την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους του Δήμου Θέρμης.
6. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η 

οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.01.01.0002 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΤΑΚΤ» με 
το ποσό των 16.000,00€, Κ.Α 60.01.01.0003 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝ.ΥΠΗ ΕΚΤ» με 
το ποσό των 1.000,00€, Κ.Α. 60-02-05-0002 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΤΑΚΤ» 
με το  ποσό των 5.000,00€ και Κ.Α. 60-02-05-0003 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ 

ΕΚΤΑ» με το ποσό των 300,00€.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προκειμένου στην αντιμετώπιση βλαβών 

στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων τους (αντλιοστάσια, 
ΕΕΛ, κ.α.),  πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας όπως αυτό έχει ορισθεί  με την με 
αριθμό 120/2014 απόφαση του Δ.Σ. η οποία και ισχύει, στις περιπτώσεις που αυτό αφενός δεν 
είναι  εφικτό  να  συμβεί  εντός  του καθορισμένου  ωραρίου αφετέρου στις  περιπτώσεις  που 
προκύπτουν βλάβες  εκτός  του  καθορισμένου  ωραρίου  για  δεκαοκτώ(18)  υπαλλήλους  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ως εξής:
για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο για το πρώτο 
εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο. 
για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
μέχρι ενενήντα έξι  (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι  (96) ώρες για τις  
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο & ανά εξάμηνο, όταν προκύπτουν έκτακτες 
βλάβες κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

2. Εγκρίνει  την  καθιέρωση  εργασίας  με  αποζημίωση,  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες  ή  κατά  τις 
Κυριακές  και  εξαιρέσιμες  ημέρες,  προς  συμπλήρωσή  της  υποχρεωτικής  εβδομαδιαίας 
απασχόλησης έως 3.450 ώρες για 18 υπαλλήλους ανά εξάμηνο.

3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλοι οι υπάλληλοι θα βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας, 
σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του έτους.

4. Εγκρίνεται  πίστωση  συνολικού  ποσού  22.300,00€  και  ειδικότερα  από  τους  Κ.Α. 
60.01.01.0002  «ΑΜΟΙΒΕΣ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΑΠΑΣΧ  ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ  ΤΑΚΤ» με  το  ποσό  των 
16.000,00€,  Κ.Α  60.01.01.0003 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ  ΑΠΑΣΧ ΤΕΧΝ.ΥΠΗ ΕΚΤ» με  το 
ποσό  των  1.000,00€,  Κ.Α.  60-02-05-0002 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  ΤΕΧΝ 
ΤΑΚΤ» με  το   ποσό  των  5.000,00€  και  Κ.Α.  60-02-05-0003  «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΚΤΑ» με το ποσό των 300,00€.

5. Η παρούσα ισχύει από την 1-1-2017 έως και την 31η-12-2017.
6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                                ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Θέρμη  22-12-2016

ΑΔΑ: 64ΝΓΟΛΖΛ-ΠΕΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία          

               Θέρμη, 23-12-2016
      Αριθμ. Πρωτ.:4942

ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34
Τ.Κ. 10432, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμό 141/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης.

Σας  υποβάλουμε  επικυρωμένο  απόσπασμα  του  πρακτικού  συνεδρίασης  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της 22ης-12-2016, που περιέχει την υπ’ αριθμ. 141/2016 απόφαση του.

Παρακαλούμε προς δημοσίευση της επισυναπτόμενης 141/2016 απόφασης.

              

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

                                                                                                          ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 64ΝΓΟΛΖΛ-ΠΕΝ
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