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                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πάτµος, 31 Οκτωβρίου 2019                                    
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                          Αριθµ. πρωτ.: 1843          
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
                              
 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 164 
 

Θέµα: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µηνός Νοεµβρίου 

2019» 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. – Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

∆ηµάρχου». 

2. – Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

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

3. – Το άρθρο 20 του Νόµου 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015). 

4. – Τα άρθρα 48 και 49 του Νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2007). 

5. – Την παρ. 1 του άρθρο 38 του Νόµου 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01-07-2011). 

6. – Την  υπ’ αριθµ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ Β΄ 17/12-01-2017) Απόφαση Υπουργού  

Οικονοµικών, µε θέµα: «Καθορισµός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζηµίωσης για υπερωριακή, 

νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία». 

7. – Την υπ’ αριθµ. 249/2018 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Καθιέρωση υπερωριακής 

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

2019» (ΦΕΚ Β΄ 6014/31-12-2018). 

8. – Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης αποτελούµενο από µια 

πρακτικογράφο µε την αναπληρώτριά της για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.  

9. – Ότι στους Κ.Α. 10.6012 και 10.6051 του εγκριθέντος προϋπολογισµού έτους 2019 υπάρχουν  

γραµµένες σχετικές  πιστώσεις  ποσού 1.500,00€ και 11.000,00€ αντίστοιχα. 

10. – Τις υπ’ αριθµ. 2 και 3/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
Την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών πέραν 

του κανονικού ωραρίου εργασίας και για το χρονικό διάστηµα από 01-11-2019 έως και 30-11-2019 

αποτελούµενο από την κάτωθι υπάλληλο, µε την αναπληρώτριά της, η οποία εκτελεί χρέη 

πρακτικογράφου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ 

ΚΛΑ∆ΟΣ/ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΜΙΣΘΟΛ. 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Κάππου Αναστασία ΠΕ ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού 

Β΄ 6ο 20 

Κοντογιωργάκη Καλλιόπη ∆Ε ∆ιοικητικού Β΄ 5ο 20 

 

 

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                           Γρύλλης Εµµανουήλ 
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