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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                    Πάτµος, 31 ∆εκεµβρίου 2018 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                           Αριθµ. Πρωτ.:  2668 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
      ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
  

Απόφαση υπ’ αριθµ. 258 
 
Θέµα: «Υπερωρίες πρακτικογράφου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστηµα από 

01/10/2018 έως 31/12/2018» 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόµου 3582/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, µε θέµα: «Αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου» 

2. Το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες Προέδρου» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007): Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, περί: «Αποδοχών - Υπερωριακής εργασίας - 

Επιδοµάτων» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2007): Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, περί: «Αποζηµίωσης υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν 

πρόσθετη υπηρεσία» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόµου 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄/16-12-2015): «∆ιαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της 

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» 

6. Την υπ’ αριθµ. 2/19657/0022/28-05-2009 Κ.Υ.Α., µε θέµα: «Καθορισµός ορίων υπερωριακής 

απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 

Συµβουλίου ή Συµβουλίου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ή Τοπικού Συµβουλίου καθώς και των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων, των συνδέσµων και ιδρυµάτων των Ο.Τ.Α.» 

7. Την υπ’ αριθµ. 10/2011 Απόφαση Προέδρου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Ανάθεση τήρησης πρακτικών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 183/2017 προηγούµενη Απόφασή του, περί «Καθιέρωσης υπερωριακής 

απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.,  έτους 2018», 

η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄4627/28-12-2017.  
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9. Το ΦΕΚ 4627 Β΄/ 28-12-2017, όπου δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ. 183/2017 Απόφαση Προέδρου του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

10.  Την υπ’ αριθµ. 191/2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου / Κλιµάκιο Προληπτικού ελέγχου/ Τµήµα Ι 

11. Ότι στον  Κ.Α. 10.6012 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους  υπάρχει  γραµµένη σχετική  πίστωση  ποσού  

1.500,00€ 

12. Τις υπ’ αριθµ. 2/2018 και 3/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

13. Τις υπ’ αριθµ. 2661 έως και 2663/28-12-2018 Βεβαιώσεις αριθµού ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

πρακτικογράφου 

∆ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι  

 

1. –  Ότι η τακτική υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, Κάππου Αναστασία του 

Χριστοδούλου, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’  που αµείβεται µε τις αποδοχές 

του 6ου Μ.Κ και η οποία εκτελεί καθήκοντα Πρακτικογράφου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., εργάστηκε υπερωριακά πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά το διάστηµα από 1 

Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 συνολικά 49 ώρες (Όριο ωρών 60 ώρες, ήτοι 3Χ20 =60). 

2.  – Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τους  Κ.Α 10.6012 και 10.6051 του προϋπολογισµού του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. οικονοµικού έτους 2018.   

                                                                                                    
Κοινοποίηση (Υ.Τ.Α):                                                                              Ο  Πρόεδρος 
- Λογιστική -Ταµειακή  Υπηρεσία                                
 
                            
                                                                                                     Στόικος Γρηγόριος 
                                                                        ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                                             
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