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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΜΟΝΙΜΟ & ΙΔΑΧ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (261)
Ο Δήμαρχος Μύκης Νομού Ξάνθης
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 2,58 & 95 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010.
Τα άρθρα 36, 48 ,49,86 171, & 176 του Ν. 3584/07,
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/15.
Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει,
Την αριθ. Οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών & τα αριθ.
2/94652/0022/2012 & 2/36608/0022/24-12-2012 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6- Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
7- Τον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. Έτους 2016.
8- Την αριθ. 24438/15-12-2015 βεβαίωση της Οικον. Υπηρεσίας,
9- Την 16303/471/1-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ληξιάρχων (ΦΕΚ 2683/τ’ Β/ 9.10.2014),
καθώς και την αριθ.19843/554/1-10-14 περί ανάθεσης καθηκόντων στους υπαλλήλους του Δήμου.
10- Την με αριθ. 741/25323/29-2-2015 προηγούμενη σχετική απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
234/τ’ Β’/9-2-2016 ΦΕΚ.
11- Τις εποχικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται και οι οποίες επιβάλλουν την
απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας Ειδικότερα σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4144/13 καθορίζεται ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των
δήμων και προβλέπεται η άμεση καταχώρηση των γεγονότων σε οποιαδήποτε ημέρα την
εβδομάδας.Επομένως οι ληξίαρχοι τόσο του Δήμου, όσο και των Τοπικών & των Δημοτικών Κοινοτήτων
(Κοτύλης, Θερμών & Σατρών), θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους όπως προβλέπει η νομοθεσία
περί λειτουργίας των ληξιαρχείων.
12- Την αναγκαιότητα εκτέλεσης επιπλέον των κάτωθι εργασιών:
-του σαρώματος των οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
-την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, καταιγίδες, πυρκαγιές κλπ.).
-τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς του Δήμου, πριν και μετά την υλοποίηση
εκδηλώσεων.
-την κλαδονομή επικίνδυνων δέντρων.
-την επίβλεψη της κατασκευής και καλής λειτουργίας των τεχνικών έργων του Δήμου.
-την μεταφορά νερού στις δεξαμενές ύδρευσης των οικισμών του Δήμου λόγω έλλειψης.
-την αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης όλων των οικισμών.
-την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο των οικισμών (από κατολισθήσεις, νεροποντές,
χιονοπτώσεις, πτώση δέντρων, ατυχήματα αυτοκινήτων κλπ.) χειρονακτικά ή μηχανοκίνητα.
-την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
--την διοικητική υποστήριξη των ΝΠΔΔ του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές) (διοικητικά, τήρηση πρακτικών
συμβουλίων, οικονομικά, θέματα προσωπικού κλπ.).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Εγκρίνουμε

την υπερωριακή

απασχόληση

επτά (7)

υπαλλήλων του Δήμου,

με

την

προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του
Δήμου και μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως
αναλύεται παρακάτω:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρουσιάστηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Κενταύρου,
Πανερίου, Γλαύκης, Πάχνης & Γλαύκης, Μύκης, Κοτύλης & Δημαρίου (στο
ΕΜΗΝ ΧΑΣΑΝ (μόνιμος)

δίκτυο αποχέτευσης) με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότησή τους ή η
διακοπή της λειτουργίας του αποχετ. δικτύου. Απαιτείται η απασχόληση του
υπαλλήλου προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.
Παρουσιάστηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Κενταύρου,
Πανερίου, Γλαύκης, Πάχνης & Γλαύκης, Μύκης, Κοτύλης & Δημαρίου (στο

ΟΜΕΡ ΙΣΜΕΤ (ιδαχ)

δίκτυο αποχέτευσης) με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότησή τους ή η
διακοπή της λειτουργίας του αποχετ. δικτύου. Απαιτείται η απασχόληση του
υπαλλήλου προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.
Παρουσιάστηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Κενταύρου,

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ (ιδαχ)

Πανερίου, Γλαύκης, Πάχνης & Γλαύκης, Μύκης, Κοτύλης & Δημαρίου (στο
δίκτυο αποχέτευσης) με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότησή τους ή η
διακοπή της λειτουργίας του αποχετ. δικτύου. Απαιτείται η απασχόληση του
υπαλλήλου προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.
Για την μεταφορά του προσωπικού & των υλικών στους οικισμούς Κενταύρου,
Πανερίου, Γλαύκης, Πάχνης & Γλαύκης, Μύκης, Κοτύλης & Δημαρίου

ΑΛΗ ΧΟΤΖΑ ΓΙΛΜΑΖ
(ιδαχ)

(Σμίνθης, Κύκνου, Γοργόνας & Ζουμπουλίου , Ποταμοχωρίου Σατρών ,για την
αποκατάσταση των βλαβών/ζημιών στα δίκτυα των οικισμών, απαιτείται η
χρήση των οχημάτων του Δήμου.Ο υπάλληλος ως μοναδικός οδηγός του Δήμου
θα απασχοληθεί κατά τις ώρες και ημέρες που θα χρειαστεί να μεταφερθεί
προσωπικό και υλικά.
Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαριότητας, στους οικισμούς του

ΠΑΛΑΖΛΗ ΣΑΜΗ (ιδαχ)

Δήμου, Κενταύρου, Σμίνθης, Κύκνου, Γοργόνας & Ζουμπουλίου, απαιτείται η
απασχόληση του υπαλλήλου, σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι να
ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Υπάρχουν κατολισθήσεις στα οδικά (& σε αγροτικά) δίκτυα των οικισμών

ΠΑΛΑΖΛΗ

ΑΧΜΕΤ

(μόνιμος)

Δημαρίου, Ποταμοχωρίου Σατρών, Κοτύλης & Γοργόνας, με αποτέλεσμα να
εμποδίζεται η ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.Απαιτείται η απασχόληση
του υπαλλήλου για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να αποκατασταθούν οι
ζημιές.
Υπάρχουν κατολισθήσεις στα οδικά (& σε αγροτικά) δίκτυα των οικισμών
Δημαρίου, Ποταμοχωρίου Σατρών, Κοτύλης & Γοργόνας, με αποτέλεσμα να

ΕΜΗΝ ΣΟΥΡΗ (ιδαχ)

εμποδίζεται η ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.Απαιτείται η απασχόληση
του υπαλλήλου για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να αποκατασταθούν οι
ζημιές.

Ο Δήμαρχος Μύκης
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ

