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ΘΕΜΑ: «Υπερωριακή απασχόληση κατά τον μήνα Δεκέμβριο τρέχοντος έτους 
για κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Προϋπολογισμού,  
Λογιστηρίου και Προμηθειών»      
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/10 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 2 και 3 του Ν.3584/2007 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3584/2007 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015). 

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας 

6. Το υπ’ αριθ. Οικ.2/2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

7. Την υπ’ αριθ. 287/2016 απόφαση του Δημάρχου Ερμιονίδας για την καθιέρωση 

υπερωριακής απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2948 Β/16-9-

2016. 

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου και Προμηθειών.  

9. Οι ανάγκες της υπηρεσίας και η έλλειψη προσωπικού επιβάλλουν όπως οι 

υπάλληλοι απασχοληθούν υπερωριακά για την αντιμετώπιση εκτάκτων και 

απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, όπως αναλυτικά αναφέρονται, κατά τον 

μήνα Δεκέμβριο 2016 :   

α) σχετικά με την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων 

λειτουργίας του Δήμου, η σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, 

αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για 

την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Ο έλεγχος και η 

παρακολούθηση των στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 

Δήμου, καθώς και η αποστολή των οικονομικών στοιχείων στο Παρατηρητήριο 

και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. 

β) σχετικά με τις εισηγήσεις προς Οικονομική Επιτροπή για ψήφιση – 

συμψηφισμό πιστώσεων Κ.Α. Εισηγήσεις προς Οικονομική Επιτροπή και 

Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού. 

Καταχωρήσεις και εκδόσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων. Εντατική 

ενταλματοποίηση τιμολογίων στην προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων 
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υποχρεώσεων του Δήμου. Συμφωνία φόρων-αμοιβών-προμηθευτών μεταξύ 

απλογραφικού και διπλογραφικού συστήματος. Ενημέρωση Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Συμβάσεων με εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα. Σχεδιασμό 

προκηρύξεων των επικείμενων ηλεκτρονικών ανοικτών διαγωνισμών, 

καταχώριση αιτημάτων, προκηρύξεων και συμβάσεων στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

Κλείσιμο έτους οικονομικού έτους 2016. 

γ) σχετικά με τον υπολογισμό, έκδοση και ενταλματοποίηση μηνιαίων 

μισθολογικών καταστάσεων όλων των μισθοδοτούμενων του Δήμου. Υποβολή 

μηνιαίων στατιστικών μισθοδοσίας και προσωπικού στον Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας. Ενημέρωση ασφαλιστικών ταμείων και Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών. 

δ) σχετικά με την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της Οικονομικής 

Επιτροπής καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δημοτικής 

Κοινότητας Κρανιδίου, με σύνταξη αποφάσεων, διεκπεραίωση, διαχείριση και 

ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ε) σχετικά με την υποστήριξη των αιρετών κατά τις συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων όπως του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 

Επιτροπής, κ.λ.π. (εισηγήσεις, ενημερώσεις κ.λπ.)  

 

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ 

 

Συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης για την αντιμετώπιση των αναγκών που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, στους κατωτέρω υπαλλήλους του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών: 

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία/Ειδικότητα Βαθμός 

ΜΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   Α΄ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   Γ΄ 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Γ΄ 

 

Ο συνολικός αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο κατά το β΄ 

εξάμηνο του 2016, δεν θα υπερβεί τις 120 ώρες. 

Η δαπάνη που θα προκύψει θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6012  του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας, οικονομικού έτους 2016. 

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ  
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