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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 225/2016.. 
                      

ΘΕΜΑ 4ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού και της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης (σε βάρδιες) του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 32919/25-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..225/2016.. 
 

� ΘΕΜΑ 4ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού και της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες) του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017». 

 
 

17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. 
Ζαµάνη ∆ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος  είπε τα εξής: 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την έγκριση καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες των υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού, Ύδρευσης του ∆ήµου µας ώστε να αντιµετωπίζονται µε 
διαρκή ετοιµότητα και µε ταχεία επέµβαση οι αυξηµένες πλέον ανάγκες στους τοµείς της 
Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού και συγκεκριµένα για την περισυλλογή και αποκοµιδή 
απορριµµάτων, πεσµένων κλαδιών κλπ, της Ύδρευσης για τον έλεγχο των αντλιοστασίων, 
δεξαµενών, βλαβών δικτύου και υδροµετρητών κλπ, καθώς επίσης και για την αντιµετώπιση 
έκτακτων καιρικών συνθηκών και φαινοµένων (χιόνια, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ). 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε: 
 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 ορίζεται «Με απόφαση του οικείου Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά από πρόταση των οικείων ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Συµβουλίων ή της οικείας διοίκησης των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και Συνδέσµων ∆ήµων, Κοινοτήτων ή ∆ήµων και Κοινοτήτων 
µπορεί οποτεδήποτε: 
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρµογή πενθήµερης εργασίας κατά υπηρεσία, 
κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των 
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της µορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και 
β. να καθορίζεται η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας για ορισµένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθµό 
υπαλλήλων από την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως 
της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερωµένης ως µη εργάσιµη ηµέρας της ∆ευτέρας.» 

2. Με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» (ΦΕΚ 176/Α’/2015) 

3. Το άρθρο 48 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων) περί αποδοχών – υπερωριακής εργασίας – επιδοµάτων.  

4. Το άρθρο 176 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων) περί υπερωριακής εργασίας – απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες του 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

5. Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’/16-6-2011)   και την υπ’ αριθ. 
∆ΙΑ∆Π/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659 Β’/26-7-2011) Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆.» 

6. Την Κ.Υ.Α οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 «Καθορισµός αποδοχών του προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», η οποία δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 
414/τ.Β’/23-2-2012. 
Προτείνεται: 
 
Η καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού και Πολιτικής 
Προστασίας σε 24ωρη εργασία και η λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης στις ακόλουθες 
βάρδιες: α) 07:30 - 13:30, β) 13:30 – 19:30, γ) 19:30 – 01:30, δ) 01:30 – 07:30, του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το έτος 2017, επτά ηµέρες την εβδοµάδα (Κυριακές και Αργίες), των µονίµων και 
των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου υπαλλήλων 
σε ηµερήσιο και νυκτερινό ωράριο και σύµφωνα πάντα µε τους σχετικούς κανονισµούς και τις 
εντολές των αρµόδιων προϊσταµένων. 
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Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί οι απαιτούµενες πιστώσεις (σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/9.11.2016 σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών) 
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 και συγκεκριµένα: 
 
Μόνιµοι και Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου & ορισµένου χρόνου υπάλληλοι: 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 

• Κ.Α. 20.6012 (24000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 

• Κ.Α. 20.6022 (45600,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 

• Κ.Α. 20.6042.0001 (18000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου». 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ: 
• Κ.Α. 25.6012 (42000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
• Κ.Α. 25.6022 (9000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
• Κ.Α. 70.6022 (4320,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
 

Παρακαλούµε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. 
 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Θα διαφωνήσω και θα καταψηφίσω την εισήγηση. 
Άποψή µου είναι ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν σταθερό ωράριο, να ξέρουν πότε 
δουλεύουν και τι ώρες δουλεύουν, όταν δουλεύουν επιπλέον να πληρώνονται υπερωριακά 
κ.τ.λ. Επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλάκις ότι υπάρχουν προβλήµατα θεωρώ ότι τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιµες αργίες οι υπηρεσίες να λειτουργούν µε προσωπικό ασφαλείας και να 
πληρώνονται υπερωριακά και όχι να βγαίνει όλος ο στόλος». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.3, 48 και 176 του Ν. 3584/2007. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’/16-6-2011) . 
� Την υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659 Β’/26-7-2011) Απόφασης του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
� Την Κ.Υ.Α οικ. 2/13917/0022/17-2-2012. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30877/9.11.2016 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
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    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                         Με ψήφους   24  Υπέρ     και    1    Κατά                                         
                                       

 
Μειοψηφούσης της ∆.Σ. κ.Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
                                              
 

                                 
Εγκρίνει την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού και της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης (σε βάρδιες) του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2017 στις ακόλουθες βάρδιες: α) 
07:30 - 13:30, β) 13:30 – 19:30, γ) 19:30 – 01:30, δ) 01:30 – 07:30, του ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017, επτά ηµέρες την εβδοµάδα (Κυριακές και Αργίες), των µονίµων και των µε σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου υπαλλήλων σε ηµερήσιο 
και νυκτερινό ωράριο και σύµφωνα πάντα µε τους σχετικούς κανονισµούς και τις εντολές των 
αρµόδιων προϊσταµένων. 
Για την εν λόγω δαπάνη έχουν γραφτεί σχετικές πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α., ως 
κατωτέρω: 
Μόνιµοι και Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου & ορισµένου χρόνου υπάλληλοι: 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 

• Κ.Α. 20.6012 (24000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 

• Κ.Α. 20.6022 (45600,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 

• Κ.Α. 20.6042.0001 (18000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου». 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ: 
• Κ.Α. 25.6012 (42000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
• Κ.Α. 25.6022 (9000,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Κ.Α. 70.6022 (4320,00 €), «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές». 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο ∆ιαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
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        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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