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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ANAΡΤΗΤΕΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 436 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 33 από 29-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε την αριθ. 32/44752/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Έγκριση διακεκοµµένου ωραρίου, καθιέρωση εργασίας σε βάρδιες και κατά τις 

νυχτερινές ώρες, εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, 
καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας και καθορισµός απασχόλησης 
τις Κυριακές και Αργίες, για µέρος του προσωπικού για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,                    
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Σπ. Αµανατίδης,                      

Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,          
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                           

Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 
Α. Χατζησαββίδης   

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                           
κ.κ. Π. Κωστάκης, Γ. Αναστασιάδου, Χ. Αναµουρλόγλου, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,              
Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ελλιπή σύνθεση,  επειδή, µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικολάου Μπράτιµου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 
∆ηµοτικού Συµβούλου. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή. 
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Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.                          
Π. Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Σ. Βανδώρος, Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης,                    
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ. 44697/23-12-
2011 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, οι ώρες εργασίας για τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι συνεχείς, µπορεί δε κατ΄ εξαίρεση, για µέρος του προσωπικού να 
ορίζονται, διακεκοµµένες, να καθιερωθεί καθηµερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις 
νυχτερινές ώρες, µετά από πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθµό 
υπαλλήλων, όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Επίσης σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να ορισθεί 
µέρος του προσωπικού να απασχολείται από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, καθιερωµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας και καθορισµός απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις 
Αργίες κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθµό υπαλλήλων, όταν επιβάλλεται από τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

Το ανώτατο όριο των ωρών που µπορεί να απασχοληθεί εργαζόµενος κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες καθορίζεται σε 16 ώρες µηνιαίως, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 
4024/2011.  

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε να εγκρίνεται την κατ΄εξαίρεση απασχόληση, για 
µέρος του προσωπικού των υπηρεσιών του ∆ήµου, ως εξής: 

 

Α. ∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Η ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου µας λειτουργεί επί σειρά ετών, µε τις εκάστοτε νόµιµες 
διαδικασίες, σε επταήµερη βάση λόγω των υψηλών αναγκών που υπάρχουν στην πόλη µας 
δεδοµένου ότι, ο ∆ήµος µας είναι εµπορικό κέντρο µε µεγάλα πολυκαταστήµατα και super 
market, εξυπηρετεί 150.000 κατοίκους και έχει καθηµερινή περισυλλογή απορριµµάτων 100 
τόνους, διέρχονται µεγάλες οδικές αρτηρίες, λειτουργούν έξι Λαϊκές Αγορές, εκ των οποίων µία 
το Σάββατο και εξυπηρετεί το νοσοκοµείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ (Αγία Όλγα), από το οποίο 
περισυλλέγονται καθηµερινά ιατρικά απόβλητα.  

Κατά την καθηµερινή αποκοµιδή των απορριµµάτων τα πληρώµατα των απορριµµατοφόρων 
που βρίσκονται στο Κέντρο και κοντά στους τρεις σταθµούς ΗΣΑΠ που βρίσκονται στον ∆ήµο 
µας, αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της στενότητας των δρόµων, της µεγάλης 
κυκλοφορίας και των πολλών αυτοκινήτων που σταθµεύουν κατά τις ώρες λειτουργίας των 
καταστηµάτων. (Καθηµερινά και Σάββατο.)  

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο να πραγµατοποιείται η περισυλλογή των 
απορριµµάτων και ο οδοκαθαρισµός το Σάββατο και την Κυριακή και να πραγµατοποιούνται 
νυκτερινά δροµολόγια για να µην δηµιουργείται κυκλοφοριακή συµφόρηση στους µεγάλους 
οδικούς άξονες. Επίσης, για αυτούς τους λόγους τις νυκτερινές ώρες πρέπει να εργάζονται τα 
πληρώµατα της σκούπας και του πλυντηρίου κάδων.  

Είναι αυτονόητο ότι όταν τα απορριµµατοφόρα έχουν δροµολόγια η παρουσία µηχανικού είναι 
απαραίτητη για την αντιµετώπιση πιθανών βλαβών. Επίσης, το Σάββατο και την Κυριακή 
πρέπει να απασχολούνται ηλεκτρολόγοι όταν είναι απαραίτητο, για αντιµετώπιση τυχών 
βλαβών του δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού ή έκτακτων αναγκών ή όταν τυχαίνει να 
υπάρχουν εκδηλώσεις του ∆ήµου, οι οποίες γίνονται κυρίως Σάββατο – Κυριακή. 

Για αυτούς τους λόγους προτείνεται 

1) Όπως καθιερωθεί διακεκοµµένο ωράριο: 

• για τη ∆ευτέρα για ένα (1) επόπτη ή επιστάτη και επτά (7) εργάτες καθαριότητας 
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• για τη Πέµπτη για τρεις (3) επόπτες ή επιστάτες και είκοσι τέσσερις (24) εργάτες 
καθαριότητας  

• για τη Παρασκευή για δύο (2) εργάτες καθαριότητας,και  

• για το Σάββατο για ένα (1) επόπτη ή επιστάτη και έντεκα (11) εργάτες καθαριότητας 

2) Η έγκριση της νυχτερινής απασχόλησης από 10.00 µ.µ. έως 6.00 π.µ., για µέρος του 
προσωπικού ως εξής: 

Για τα απορριµµατοφόρα : 

• Εννέα (9) οδηγούς απορριµµατοφόρων, 

• Ένα (1) χειριστή µηχανηµάτων έργων, 

• ∆έκα οκτώ (18) εργάτες καθαριότητας. 

Για την σκούπα:  

• Ένα (1) οδηγό και  

• Ένα (1) εργάτη . 

Για το πλυντήριο κάδων: 

• Ένα (1) οδηγό και  

• ∆ύο (2)εργάτες . 

Καθώς επίσης και : 

• Ένα (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας,  

• Ένα (1) ηλεκτρολόγο δικτύου ηλεκτρ/σµού, 

• Ένα (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων,  

• Ένα (1) µηχανοτεχνίτη 

• Ένα (1) φύλακα του γκαράζ. 

3) Η έγκριση εβδοµαδιαίας απασχόλησης από Τρίτη µέχρι και Σάββατο καθιερωµένης 
ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, σύµφωνα µε την ειδικότητα και τον αριθµό 
υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• Σαράντα επτά (47) εργάτες καθαριότητας, 

• ∆έκα τρεις (13) οδηγούς,  

• Έναν (1) χειριστή χωµατουργικού (JCB),  

• ∆ύο (2)χειριστές µηχανηµάτων έργων(σκούπα - παπαγάλο), 

• Έναν (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας, 

• ∆ύο (2)µηχανοτεχνίτες,  

• ∆ύο (2)ηλεκτρολόγους δικτύου ηλεκτρ/σµού - ηλεκτροτεχνίτη 

• Έναν (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων  

• Έναν (1) υπάλληλο γραφείου και 

• Έναν (1) φύλακα 

4) Η έγκριση της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων ,που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• Τριάντα οκτώ (38) εργάτες καθαριότητας, 

• ∆έκα οκτώ (18) οδηγούς, 

• Έναν (1) χειριστή χωµατουργικού (JCB), 

• ∆ύο (2)χειριστές µηχανηµάτων έργων(σκούπα - παπαγάλο), 

• Έναν (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας, 

• ∆ύο (2)µηχανοτεχνίτες, 

• ∆ύο (2)ηλεκτρολόγους δικτύου ηλεκτρ/σµού- ηλεκτροτεχνίτη 

• Έναν (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων 

• Έναν (1) υπάλληλο γραφείου  

• Έναν (1) φύλακα 

 

ΑΔΑ: 45Ψ0ΩΚΥ-Μ8Β



 4 

Β. ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, υπάρχει ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού από 
Τρίτη µέχρι και Σάββατο καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας και κατά τις 
Κυριακές και Αργίες, λόγω κηποτεχνικών εργασιών, που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας σε κεντρικά και επικίνδυνα σηµεία του ∆ήµου (νησίδες σε 
δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας), εκτάκτων περιστατικών, κλαδεµάτων δένδρων ή 
προγραµµατισµένων κλαδεµάτων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες µε καλαθοφόρο όχηµα, την 
κάλυψη της καθαριότητας των πλατειών, τις εορταστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου και 
αντιµετώπιση έκτακτων καιρικών φαινοµένων τα Σαββατοκύριακα. 

Για αυτούς τους λόγους προτείνεται 

1) Η έγκριση εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο καθιερωµένης 
ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, σύµφωνα µε την ειδικότητα και τον αριθµό 
υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• ∆έκα οκτώ (18) εργάτες δενδροανθοκηπουροί, 

• ∆έκα πέντε (15) εργάτες κήπων  

• Τέσσερις (4) τεχνίτες, 

• Έναν (1) οδηγό – χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος. 

• Έναν (1) ∆Ε οδηγό – χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος 

2) Η έγκριση της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων ,που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• Οκτώ (8) ∆Ε ∆ενδροανθοκηπουροί, 

• ∆έκα (10) ΥΕ εργάτες κήπων  

• Τρεις (3) ∆Ε Τεχνίτες 

 

Γ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Το Τµ. Συντηρήσεων Μικροεπισκευών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον 
Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας, έχει ως αρµοδιότητα έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως συντήρηση 
οδοστρωµάτων, τοποθέτηση σηµάτων Κ.Ο.Κ. ύστερα από κυκλοφοριακή µελέτη, συντηρήσεις 
σχολείων, παιδικών σταθµών(ελαιοχρωµατισµούς), συντηρήσεις πεζοδροµίων και πλατειών 
(άµεσες τεχνικές παρεµβάσεις), επιδιορθώσεις οργάνων παιδικών χαρών, σηµαιοστολισµοί 
κοινόχρηστων χώρων σε εορτές και εθνικές επετείους, που επιβάλλουν εργασία έκτακτη και 
επείγουσα. Για αυτούς τους λόγους ζητάµε να καθορισθεί για µέρος του προσωπικού της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο 
καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας και για απασχόληση κατά τις Κυριακές 
και Αργίες, σύµφωνα µε την ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν. 

Για αυτούς τους λόγους προτείνεται 

1) Η έγκριση εβδοµαδιαίας απασχόλησης από Τρίτη µέχρι και Σάββατο καθιερωµένης 
ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, σύµφωνα µε την ειδικότητα και τον αριθµό 
υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• Έξι (6) τεχνίτες, 

• Έναν (1) Προϊστάµενο 

2) Η έγκριση της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν, για µέχρι: 

• Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων 

• Έναν (1) ∆Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών     

• Έναν (1) ∆Ε Τεχνιτών Ασφαλτόστρωσης 

• Έναν (1) Προϊστάµενο 
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∆. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α)  ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η ∆ηµοτική Συγκοινωνία συνδέει τις συνοικίες της πόλης µας µε το κέντρο µεταφέροντας 
τους κατοίκους δωρεάν. Επίσης το Σάββατο πραγµατοποιούνται δροµολόγια προς τα 
κοιµητήρια της Μεταµόρφωσης και του Κόκκινου Μύλου (Νέα Φιλαδέλφεια). Tα λεωφορεία 
της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας πραγµατοποιούν δροµολόγια όλη την διάρκεια της ηµέρας, 
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας εκτός την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η µοναδική ηµέρα που 
µπορούν οι οδηγοί να φροντίσουν για την καθαριότητα τους και να ελεγχθεί η µηχανική 
τους κατάσταση (έλεγχος υγρών, φρένα, αέρα ) και για να γίνουν  µικροεπισκευές  από 
τους µηχανικούς αυτοκινήτων. 

Επίσης, τις Κυριακές η ∆ηµοτική Συγκοινωνία µεταφέρει τους αθλητές των τοπικών 
αθλητικών συλλόγων στους εκτός έδρας αγώνες.  Ακόµη, µεταφέρει τα τµήµατα του 
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου (χορωδία, µπάντα, θεατρικά κ.λ.π.), στους χώρους των 
εκδηλώσεων, σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις είναι εκτός των ορίων του ∆ήµου. 

Την τελευταία Κυριακή του έτους που δουλεύουν τα εµπορικά καταστήµατα τα δροµολόγια 
γίνονται κανονικά για την µεταφορά των κατοίκων της πόλης µας στο εµπορικό κέντρο. 

Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάµε να καθορισθεί για µέρος των εργαζοµένων της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας, να απασχολείται  κατά τις Κυριακές και τις Αργίες ,για αυτούς τους λόγους 
ζητάµε να καθορισθεί για µέρος του προσωπικού του Τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και 
Σάββατο καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας,  σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων ,που θα απασχοληθούν. 

Για αυτούς τους λόγους προτείνεται 

1) Η έγκριση εβδοµαδιαίας απασχόλησης από Τρίτη µέχρι και Σάββατο 
καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν για µέχρι: 

• Έξι (6) οδηγούς λεωφορείων 

2) Η έγκριση της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, σύµφωνα µε την 
ειδικότητα και τον αριθµό υπαλλήλων ,που θα απασχοληθούν για µέχρι: 

• Τρεις (3) ∆Ε Οδηγών λεωφορείων, 

• Έναν (1) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

 

β)  ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Προτείνεται η έγκριση νυκτερινής απασχόλησης για έναν (1) υπάλληλο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας, που εκτελεί χρέη Ειδικού Γραµµατέα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, όταν οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπερβαίνουν την 22α 

ώρα.    
 
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� την υπ’ αριθµ. 44697/23-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 

� τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, 
� τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί παρόντων -29- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ. Βανδώρου, Ν. Κουκουλάρη, 

∆. Κουκουλάρη και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

Την έγκριση για κατ΄ εξαίρεση απασχόληση, για µέρος του προσωπικού των 
υπηρεσιών του ∆ήµου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της 
παρούσας πράξης, ως εξής: 

Α. Για τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας – Μηχανολογικού 

1. Την καθιέρωση διακεκοµµένου ωραρίου ως εξής: 

• για τη ∆ευτέρα για ένα (1) επόπτη ή επιστάτη και επτά (7) εργάτες καθαριότητας 

• για τη Πέµπτη για τρεις (3) επόπτες ή επιστάτες και είκοσι τέσσερις (24) εργάτες 
καθαριότητας  

• για τη Παρασκευή για δύο (2) εργάτες καθαριότητας, και  

• για το Σάββατο για ένα (1) επόπτη ή επιστάτη και έντεκα (11) εργάτες 
καθαριότητας 

2. Τη νυχτερινή απασχόληση από 10.00 µ.µ. έως 6.00 π.µ. :, 

Για τα απορριµµατοφόρε : 

• Εννέα (9) οδηγούς απορριµµατοφόρων, 

• Ένα (1) χειριστή µηχανηµάτων έργων, 

• ∆έκα οκτώ (18) εργάτες καθαριότητας. 

Για την σκούπα:  

• Ένα (1) οδηγό και  

• Ένα (1) εργάτη . 

Για το πλυντήριο κάδων: 

• Ένα (1) οδηγό και  

• ∆ύο (2)εργάτες . 

Καθώς επίσης και : 

• Ένα (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας,  

• Ένα (1) ηλεκτρολόγο δικτύου ηλεκτρ/σµού, 

• Ένα (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων,  

• Ένα (1) µηχανοτεχνίτη 

• Ένα (1) φύλακα του γκαράζ. 

3. Την εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, καθιερωµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, για µέχρι: 

• Σαράντα επτά (47) εργάτες καθαριότητας, 

• ∆έκα τρεις (13) οδηγούς,  

• Έναν (1) χειριστή χωµατουργικού (JCB),  

• ∆ύο (2)χειριστές µηχανηµάτων έργων(σκούπα - παπαγάλο), 

• Έναν (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας, 

• ∆ύο (2)µηχανοτεχνίτες,  

• ∆ύο (2)ηλεκτρολόγους δικτύου ηλεκτρ/σµού - ηλεκτροτεχνίτη 

• Έναν (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων  

• Έναν (1) υπάλληλο γραφείου και 

• Έναν (1) φύλακα 
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4. Την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, για µέχρι: 

• Τριάντα οκτώ (38) εργάτες καθαριότητας, 

• ∆έκα οκτώ (18) οδηγούς, 

• Έναν (1) χειριστή χωµατουργικού (JCB), 

• ∆ύο (2)χειριστές µηχανηµάτων έργων(σκούπα - παπαγάλο), 

• Έναν (1) επόπτη ή επιστάτη καθαριότητας, 

• ∆ύο (2)µηχανοτεχνίτες, 

• ∆ύο (2)ηλεκτρολόγους δικτύου ηλεκτρ/σµού- ηλεκτροτεχνίτη 

• Έναν (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων 

• Έναν (1) υπάλληλο γραφείου  

• Έναν (1) φύλακα 
 

Β. Για τη ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

1. Την εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, καθιερωµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, για µέχρι: 

• ∆έκα οκτώ (18) εργάτες δενδροανθοκηπουροί, 

• ∆έκα πέντε (15) εργάτες κήπων  

• Τέσσερις (4) τεχνίτες, 

• Έναν (1) οδηγό – χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος. 

• Έναν (1) ∆Ε οδηγό – χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος 

2.   Την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, για µέχρι: 

• Οκτώ (8) ∆Ε ∆ενδροανθοκηπουροί, 

• ∆έκα (10) ΥΕ εργάτες κήπων  

• Τρεις (3) ∆Ε Τεχνίτες 
 

Γ. Για τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Συντηρήσεων & Μικροεπισκευών 

1. Την εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, καθιερωµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, για µέχρι: 

• Έξι (6) τεχνίτες, 

• Έναν (1) Προϊστάµενο 

2. Την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, για µέχρι: 

• Τέσσερις (4) ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόµων 

• Έναν (1) ∆Ε Τεχνιτών Ελαιοχρωµατιστών     

• Έναν (1) ∆Ε Τεχνιτών Ασφαλτόστρωσης 

• Έναν (1) Προϊστάµενο 
 

∆. Για τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

α)  Τµήµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

1. Την εβδοµαδιαία απασχόληση από Τρίτη µέχρι και Σάββατο, καθιερωµένης ως 
µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας, για µέχρι: 

• Έξι (6) οδηγούς λεωφορείων 

2.   Η έγκριση της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις Αργίες, για µέχρι: 

• Τρεις (3) ∆Ε Οδηγών λεωφορείων, 
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• Έναν (1) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

β)  Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Την νυκτερινή απασχόληση για έναν (1) υπάλληλο του Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Μέριµνας, που εκτελεί χρέη Ειδικού Γραµµατέα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.    

 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,              
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου,  
Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,  

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                      
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, ∆. Κωστιδάκης,                     

Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                     
Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                   

Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,                    
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης,  Α. Χατζησαββίδης 

 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                     
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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