
          

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  10.07.2018
                                                   Αρ.πρωτ.: 1398

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 17/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  140/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 6/07/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 συνήλθε
σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1354/ 02.07.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,  Σωτήρη  Παπαμιχαήλ,  που επιδόθηκε σε  κάθε ένα από  τα  μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 8-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                            Αθανασούλης Κων/νος   
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                       Παπασπύρος Σπύρος 
      Μπονάρου Αργυρώ                                                                Ζορμπάς Βασίλειος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                      Κρητικίδης Κων/νος 
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                        Γουργούλης Ιωάννης                         
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                               
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                    Κανιώρης Νικόλαος   
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
                  
                                                                          

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ.,  προσήλθε ο κος Αθανασούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση
καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου  για

υπαλλήλους του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  
για τον μήνα Ιούλιο 2018”

ΑΔΑ: ΩΔΓΕΟΛΘΒ-Ε7Ρ



Επί του 13ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για υπαλλήλους του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για τον μήνα Ιούλιο 2018.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 80/2016 προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για 
υπερωριακή απασχόληση) απαιτείται η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κατόπιν πλήρως 
τεκμηριωμένου αιτήματος, με την οποία δεσμεύεται η πίστωση από το διατάκτη, εν προκειμένω το Δ.Σ.

Κατόπιν αυτών καλείται η υπηρεσία μας να πραγματοποιήσει  δέσμευση πίστωσης για πραγματοποίηση 
δαπάνης που αφορά αποζημίωση για υπερωριακή εργασία απογευματινών, νυχτερινών και Κυριακών και 
Εξαιρέσιμων  των υπαλλήλων που υπηρετούν στον ΠΑΟΔΑΠ, ανεξαρτήτου ειδικότητας και τμήματος.  

Οι λόγοι που επιβάλλουν την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης απογευματινών ωρών, 
νυχτερινών ωρών και Κυριακών και Εξαιρέσιμων είναι:

1. Ο ΠΑΟΔΑΠ λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα σε  24ωρη βάση 

2. Έχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού

3. Έχει στην κυριότητά του Πολιτιστικούς και Αθλητικούς χώρους (Δημοτικό Ωδείο, Εργαστήρια 
Τέχνης, κλειστά γυμναστήρια, ανοικτά γήπεδα κτλ.), οι οποίοι χρίζουν φύλαξης και καθαρισμού τις 
καθημερινές μέχρι τις 24:00 και τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 22:00.

4. Εκτός του εγκεκριμένου προγράμματος παραχώρησης και λειτουργίας των χώρων, παραχωρεί 
Αθλητικούς και Πολιτιστικούς χώρους σε διάφορους φορείς  τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς
και Κυριακές και Εξαιρέσιμες, όπου επιβάλλεται  η επίβλεψη από υπαλλήλους του ΠΑΟΔΑΠ.

5. Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.α. που 
λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες, νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες (Κυριακές & Αργίες).

Επιπλέον οι υπάλληλοι της Διοίκησης, χρειάζεται να απασχολούνται υπερωριακά πέραν από το κανονικό τους
ωράριο-  κατά τις  απογευματινές  ώρες,  νυχτερινές  ώρες και  εξαιρέσιμες  ημέρες  (Κυριακές  & Αργίες)  εξαιτίας
υπηρεσιακών αναγκών οι  οποίες  άπτονται   των  αρμοδιοτήτων του Τμήματος,  η  λειτουργία  του οποίου έχει
καθιερωθεί  για  όλες  τις  ημέρες  του  μήνα,  σε  24ωρη  βάση. Συγκεκριμένα  οι  λόγοι  που  επιβάλλουν  την
υπερωριακή απασχόληση είναι οι εξής:
α. Συμμετοχή και τήρηση πρακτικών στα Δ.Σ., κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τους οι οποίες γίνονται τις
απογευματινές ώρες.
β. Διεκπεραίωση και αποστολή εκτός ημερησίας διάταξης εισηγήσεων στα μέλη του Δ.Σ.
γ. Διευθέτηση αιτημάτων Συμβούλων και δημοτών.
δ.  Έλεγχος  απομαγνητοφωνημένων  τελικών  πρακτικών  του  Δ.Σ.  και  αποστολή  τους  σε  πρακτικογράφο  για
δημιουργία τευχών. 
ε.  Προετοιμασία-σύνταξη-διεκπεραίωση-δακτυλογράφηση-αποστολή  εγγράφων  για  έκτακτα  και  επείγοντα
θέματα της υπηρεσίας (θέματα Δ.Σ εκτός ημερήσιας διάταξης πρόσκλησης)  

Κατόπιν των ανωτέρω και  λαμβάνοντας υπόψη: 
τις  διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145Α)
τις  διατάξεις του άρθρου 20 ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176Α)
τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ. 143Α)
τις  διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143Α)
την 93/2017 απόφαση Προέδρου «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας» (Φ.Ε.Κ.4758/τ.Β/29-12-2017)
Το 2/100018/0026/30-12-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους        
             Εισηγούμαστε 

ΑΔΑ: ΩΔΓΕΟΛΘΒ-Ε7Ρ



1.Την έγκριση δαπάνης καθώς και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης που αφορά αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία για τον μήνα Ιούλιο  2018, απογευματινών μέχρι 20 ώρες και Κυριακών και Εξαιρέσιμων 
μέχρι 16 ώρες συνολικά  σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. ως εξής:

Κ.Α. ΠΟΣΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΩΡΕΣ  

   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
15.6012.01 135,00€ 1 20 - 16
10.6022.01 650,00€ 4 80 - 64
15.6022.01 100,00€ 1 - - 16

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/κού-Οικ/κού

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κανιώρης Νικόλαος

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την  υπερωριακή απασχόληση καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου  για 
υπαλλήλους του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. ,  για τον μήνα Ιούλιο 2018, όπως ακριβώς αναλύεται στην 
παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 140/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Μπονάρου Αργ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν., Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), 
                                                                            Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.)                     

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     
                          Μπακιρτζή Καλλιόπη

ΑΔΑ: ΩΔΓΕΟΛΘΒ-Ε7Ρ


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ‘ αρ. 17/2018 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 140/ 2018
	Παρόντες
	Απόντες


		2018-07-11T12:37:54+0300
	Athens




