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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..20/11/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 750/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 31ο:« «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, της Πολιτικής 
Προστασίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες), του Δήμου Διονύσου για το έτος 
2019». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/20-11-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..20η Νοεμβρίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τετάρτη 
14-11-2018  σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στο Πολιτιστικό Πνευματικό 
Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, 
ύστερα από την υπ’ αριθ. ..38926/9-11-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 
κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
10.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
2. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. 
Κόκκαλης Εμμανουήλ,  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης 
Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος . 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-
Βούκλαρη Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη 
απουσία), Υφαντής Ηλίας και  Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Αποχωρήσεις: 
 

 Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου Ε.Η.Δ. 
θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπάσης  Αναστάσιος, Παντέλογλου Τεύκρος και Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Κοντάκης Κυριάκος, και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν  
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κοκμοτός Βασίλειος και Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 38ου θέματος. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Λουρούδιας Ευάγγελος και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 30ου  θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κανατσούλης Ιωάννης και  Ζυγούνας Γεώργιος 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32ου  θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου  θέματος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

14.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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 Το θέμα με α/α 31 συζητήθηκε μετά το 12ο θέμα. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:750/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ  31ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, της Πολιτικής 
Προστασίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες), του Δήμου Διονύσου για το έτος 
2019». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..31ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στoν Αντιδήμαρχο  Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Δαρδαμάνη Βασίλειο, να προβεί 
στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος είπε τα εξής: 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την έγκριση καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, της Πολιτικής Προστασίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης 
(σε βάρδιες) του Δήμου μας ώστε να αντιμετωπίζονται με διαρκή ετοιμότητα και με ταχεία 
επέμβαση οι αυξημένες πλέον ανάγκες στους ανωτέρω τομείς και συγκεκριμένα για την 
περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, πεσμένων κλαδιών κλπ, 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 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων) ορίζεται «Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, 
μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης 
των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και 
Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων 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 Δευτέρας.» 

2. Τα άρθρα 171 και 176 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων) περί υπερωριακής εργασίας – απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες του 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

3. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/20115, περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ.2 του άρθρου 102 του Ν. 4461/2017, στο οποίο 
προβλέπεται και η ωριαία αμοιβή. 

4. Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’/16-6-2011)   και την υπ’ αριθ. 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659 Β’/26-7-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» 
 
Προτείνεται: 
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   Η καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και της Πολιτικής Προστασίας 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 Δήμου Διονύσου για το έτος 2019. (επτά ημέρες 
την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών, σε ημερήσιο και νυκτερινό 
ωράριο, των μόνιμων και των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και 
ορισμένου χρόνου υπαλλήλων και σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις 
εντολές των αρμόδιων προϊσταμένων.) 
 
    Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις (σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 38174/08.11.2018 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα: 
 
1. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου: 
 

Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό 
 
Α. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στους Κ.Α.: 
 Κ.Α. 20.6012 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 66.000,00 €. 
 Κ.Α. 20.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 128.520,00 €  
 Κ.Α. 20.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», 
πίστωση ποσού 16.800,00 €  
 

Β. Υπηρεσία Ύδρευσης στους Κ.Α.:  
 Κ.Α. 25.6012 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 48.000,00 € 
 Κ.Α. 25.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 8.000,00 € 
 Κ.Α. 25.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», 
πίστωση ποσού 6.720,00 € 

 
Γ. Λοιπές Υπηρεσίες στον Κ.Α.: 
 Κ.Α. 70.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας….. κλπ)», πίστωση 
ποσού 2.160,00 € 
 Κ.Α. 70.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ», 
πίστωση ποσού 6.720,00 € 

    
2. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου: 
 

Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό 
 
Α. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στους Κ.Α.: 
 Κ.Α. 20.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
26.250,00 € 
 Κ.Α. 20.6021.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
170.100,00 € 
 Κ.Α. 20.6041.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
21.420,00 € 
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Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

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

Α΄). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 36,171 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. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 1659 Β’/26-7-2011) Απόφασης του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38174/08.11.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.    
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                           
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
 

 
Εγκρίνει την καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία, καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και της Πολιτικής 
Προστασίας 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 Δήμου Διονύσου για το έτος 
2019. (επτά ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και Αργιών, σε ημερήσιο 
και νυκτερινό ωράριο, των μόνιμων και των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλων και σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς κανονισμούς 
και τις εντολές των αρμόδιων προϊσταμένων.) 
 
Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις (σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 38174/08.11.2018 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα: 
 
1. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου: 
 

Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό 
 
Α. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στους Κ.Α.: 
 Κ.Α. 20.6012 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 66.000,00 €. 
 Κ.Α. 20.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 128.520,00 €  
 Κ.Α. 20.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», 
πίστωση ποσού 16.800,00 €  
 

Β. Υπηρεσία Ύδρευσης στους Κ.Α.:  
 Κ.Α. 25.6012 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 48.000,00 € 
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 Κ.Α. 25.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», πίστωση 
ποσού 8.000,00 € 
 Κ.Α. 25.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ)», 
πίστωση ποσού 6.720,00 € 

 
Γ. Λοιπές Υπηρεσίες στον Κ.Α.: 
 Κ.Α. 70.6022 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας….. κλπ)», πίστωση 
ποσού 2.160,00 € 
 Κ.Α. 70.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας…… κλπ», 
πίστωση ποσού 6.720,00 € 

    
2. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου: 
 

Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου Χρόνου Προσωπικό 
 
Α. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στους Κ.Α.: 
 Κ.Α. 20.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
26.250,00 € 
 Κ.Α. 20.6021.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
170.100,00 € 
 Κ.Α. 20.6041.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές …… κλπ)», πίστωση ποσού 
21.420,00 € 

 
                                
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

                                                                       ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και  με την 

ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
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