
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 16ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα 26- 10- 2016   ηµέρα  Τετάρτη     και  ώρα  8  
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε για να συνεδριάσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟.αριθµ. 36535/19-10-2016 
̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία 
ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και 
στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών µονάδων του 
∆ήµου» 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ              
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Kαραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας  Γεώργιος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Κύρκα Μαρία 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Μπίγγας Στέφανος 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7. Ασπράγκαθος Ιωάννης 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Κρισταλλίδου Θεοπίστη 
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 9. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
10 Σερσέµης Κων/νος 10 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    11 Παπάς Ευθύµιος    
12 Κοκκινίδης Γεώργιος 
13 Χαιτίδης Γεώργιος 
14 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
15 Παπαοικονόµου Παντελής  
16 Αριστερίδης Ιωάννης 
17 Βρυζίδου Παρασκευή  
18 Τσολακίδης Ισαάκ 
19 Ανδρεάδης Κων/νος 
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20 Μίχος Κωνσταντίνος 
21 Καραισκος Γεώργιος 
22 Απαζίδου Σοφία 
23 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων, 
Αγίου Χριστοφόρου   Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, 
Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου ,Προάστιο, 
Πύργων, Φούφα , Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου, Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας, ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στους Αντιδηµάρχους Κοσµά 
Σιδηρό̟ουλο και Ιωάννη Τσοκτουρίδη οι ο̟οίοι εισηγήθηκαν τα ̟αρακάτω ο 
καθένας στον τοµέα του  : 

 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου της ̟αρ.3 και 6 του άρθρου 36 
του Ν.3584/2007  «Kώδικας  Καταστάσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υ̟αλλήλων » µε α̟όφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας  
µετά α̟ό σχετική εισήγηση του δηµοτικού συµβουλίου  είναι δυνατό   να 
ρυθµίζονται θέµατα  ωραρίου εργασίας ̟ενθηµέρου , εργασίας για όλο ή 
µέρος του ̟ροσω̟ικού κατά τις Κυριακές και αργίες ή ωραρίου εργασίας 
της κάθε ηµέρας κατά τις νυχτερινές ώρες .   

Ε̟ι̟λέον οι διατάξεις του άρθρου 20  του  Ν.4354/2015  ορίζουν ότι η  
νυχτερινή  εργασία µε αµοιβή είτε ̟ρος συµ̟λήρωση της υ̟οχρεωτικής 
εβδοµαδιαίας εργασίας είτε  καθ’ υ̟έρβαση αυτής  καθώς και η εργασία µε 
αµοιβή των Κυριακών και Εξαιρέσιµων δικαιολογείται µόνο στις υ̟ηρεσίες 
̟ου βάσει νόµου ή κανονιστικής ̟ράξης λειτουργούν όλες τις ηµέρες του 
µήνα ή σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.  

Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 µε το ο̟οίο στις αρµοδιότητες των 
Ο.Τ.Α. ̟εριλαµβάνεται ο τοµέας Πολιτικής Προστασίας, στον ο̟οίο 
̟εριλαµβάνεται, ιδίως ο συντονισµός και η ε̟ίβλεψη του έργου της ̟ολιτικής 
̟ροστασίας για την ̟ρόληψη, την αντιµετώ̟ιση και την α̟οκατάσταση των 
καταστροφών ̟ου συµβαίνουν στα όρια του ∆ήµου  

Το µνηµόνιο ενεργειών του ∆ήµου Εορδαίας στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται 
ο κατάλογος των ε̟ιχειρησιακά έτοιµων µέσων και υ̟ευθύνων και έχει 
κοινο̟οιηθεί αρµοδίως στην α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου και 
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∆υτικής Μακεδονίας καθώς και στην Π.Υ. και την ΕΛ.ΑΣ µε το υ̟’ 
αριθµ. 53950/21-11-2011 
 Την υ̟΄αριθµ.8271/5-12-2011 έγκριση της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας  
Το α̟ό Νοέµβριο 2015 µνηµόνιο ενεργειών για την αντιµετώ̟ιση 
̟ληµµυρών, χιονο̟τώσεων και ̟αγετού του ∆ήµου Εορδαίας 

  Ως εκ τούτου το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο   δύναται  να εισηγηθεί  στο 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας   για όλο ή για µέρος  των οργανικών 
µονάδων   την έκδοση α̟όφασης    η ο̟οία θα  καθιερώνει τη λειτουργία   
ορισµένων    οργανικών  µονάδων   του ∆ήµου σε 12ωρη ή 24ωρη βάση  

 

 Λαµβάνοντας υ̟όψη τις ανάγκες  των ε̟ιµέρους υ̟ηρεσιών του 
∆ήµου εισηγούµαι τη λήψη α̟όφασης για την  καθιέρωση εξαιρέσεων στη 
λειτουργία αυτών σε 12ώρη ή 24ώρη βάση  λόγω της  ιδιοτυ̟ίας των 
συνθηκών λειτουργίας  τους  µε σκο̟ό   την  α̟ρόσκο̟τη  λειτουργία  της 
̟όλης και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων  ως εξής : 

 
1)  Για τη  λειτουργία του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και 

Σηµατοδότησης της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και ειδικότερα  το 
Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού  το ο̟οίο έχει αντικείµενο τη µελέτη 
έργων σχετικών µε την ε̟έκταση, συντήρηση κλ̟ του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης κλ̟ δίνοντας 
κατευθύνσεις και οδηγίες στο συνεργείο ηλεκτροφωτισµού για την 
εκτέλεση των έργων  στη ρύθµιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις 
ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και 
αργιών του έτους .     
Όλες οι ̟αρα̟άνω δραστηριότητες είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να                                   

̟ραγµατο̟οιούνται  και κατά τις α̟ογευµατινές και νυκτερινές ώρες  
̟ροκειµένου να µη διαταραχθεί  η οµαλή λειτουργία της ̟όλης. Ε̟ι̟λέον 
οι εργασίες ̟ου αφορούν το διάκοσµο των Χριστουγέννων  α̟αιτείται  να 
̟ραγµατο̟οιούνται τις Κυριακές και τις Αργίες για λόγους ασφάλειας 
καθώς ̟ραγµατο̟οιούνται ηλεκτρολογικές ενώσεις. Για τους λόγους 
αυτούς λόγω της ιδιοτυ̟ίας των συνθηκών  λειτουργίας , του είδους και 
της µορφής της υ̟ηρεσίας το ως άνω Γραφείο  θα λειτουργεί σε 24ώρη 
βάση για όλες τις ηµέρες του µήνα συµ̟εριλαµβανοµένων  και των 
Κυριακών και των αργιών  κατά την ̟ερίοδο  των εορτών  των  
Χριστουγέννων και  Πάσχα  κατά τη διάρκεια ̟ολιτιστικών 
εκδηλώσεων κλ̟ 
Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις  θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 

       ∆ύο (2) ∆Ε  Ηλεκτρολόγων  
      Ένας (1)∆ε Ηλεκτροτεχνίτης 
      Ένας (1)ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών 

 
2) Για τη λειτουργία του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 

Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών  και ειδικότερα του Γραφείου  Συντήρησης Υ̟οδοµών  
το ο̟οίο  έχει την αρµοδιότητα  να ετοιµάζει  ̟ρογράµµατα  ∆ράσης 
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των Συνεργείων των τεχνιτών, συγκρότηση οργάνωση  και συντονισµό 
οµάδας τεχνιτών , βλάβες κτιρίων και γραφείων, ε̟ιδιορθώσεις, 
τρο̟ο̟οιήσεις , συντηρήσεις κτιρίων  και εγκαταστάσεων  
ε̟ιδιορθώσεις ̟εζοδροµίων  κλ̟   στη  ρύθµιση της  24ωρης 
λειτουργίας  για όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων 
όλων των Κυριακών και αργιών του έτους .  Όλες οι ̟αρα̟άνω 
δραστηριότητες  είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να ̟ραγµατο̟οιούνται  
κατά τις α̟ογευµατινές ώρες  ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν 
κυκλοφοριακά  ̟ροβλήµατα και µη διαταράσσεται  η οµαλή 
λειτουργία της ̟όλης. Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το 
̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό :  

      
    Πέντε (5) ∆Ε   Τεχνιτών 
    Ε̟τά (7) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων  
    ∆ύο (2) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Ι.∆.Ο.Χ.) 
 
3) Για τη λειτουργία του Τµήµατος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  της   
∆/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα  
α) για το Γραφείο Σχεδιασµού και Ε̟ο̟τείας Καθαριότητας  το ο̟οίο έχει 
την αρµοδιότητα  του συντονισµού, του σχεδιασµού και της ε̟ο̟τείας της 
καθαριότητας   στη ρύθµιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του 
µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και αργιών του έτους 
Όλες αυτές οι δραστηριότητες   είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να 
̟ραγµατο̟οιούνται κατά ̟ερί̟τωση εκτάκτων αναγκών και κατά τις 
α̟ογευµατινές ή βραδινές  ώρες 
Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
1) Ένας (1) ∆Ε ε̟ο̟τών καθαριότητας 
2)  Ένας (1) ΥΕ  ε̟ιστατών καθαριότητας  
 
β)Για τη λειτουργία του Γραφείου Α̟οκοµιδής Α̟ορριµµάτων, Καθαρισµού 

Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων το ο̟οίο διαµορφώνει 
αναλυτικά τα ̟εριοδικά ̟ρογράµµατα και συγκροτεί συνεργεία για τον 
καθαρισµό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου καθώς και την 
συγκέντρωση α̟ορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης στη ρύθµιση της 
24ώρης λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων 
όλων των Κυριακών και αργιών του έτους Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να ̟ραγµατο̟οιούνται κατά ̟ερί̟τωση εκτάκτων 
αναγκών και κατά τις α̟ογευµατινές ή βραδινές ώρες  
Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 

1) ∆έκα   (10) ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων 
2) ∆έκα εννέα (19) ∆Ε Οδηγών αυτοκινήτων 
3) Έναν (1) ∆Ε  ∆ιοικητικού 
4)Πενήντα ̟έντε (55) ΥΕ εργατών καθαριότητας (Ι.∆.Ο.Χ.) 
5)Έξι (6)∆Ε Οδηγών αυτοκινήτων  
6) Είκοσι (20) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 
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   4)Για τη λειτουργία του γραφείου Κοιµητηρίων του τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας το ο̟οίο τηρεί τις διαδικασίες 
λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων στη ρύθµιση της 24ώρης 
λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων 
των Κυριακών και αργιών του έτους 
1) Ένας (1) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 
2) Ένας (1)ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 
3) Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 

 
 
 5) Για τη λειτουργία του τµήµατος Συντήρησης και ∆ιαχείρισης 
Οχηµάτων της   ∆/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής και ειδικότερα α) για το Γραφείο Κίνησης  Οχηµάτων και β) για 
το γραφείο συντήρησης οχηµάτων  τα  ο̟οία διαχειρίζονται το στόλο 
των οχηµάτων του ∆ήµου   στη ρύθµιση της 24ωρης λειτουργίας  για 
όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών 
και αργιών του έτους 

Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
1)∆ύο (2) ∆Ε Τεχνιτών 
2)Τριών (3) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
3)Ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
4)Ένας(1)ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού 
5)Ένας (1)∆Ε ∆ιοικητικού 
 
  
6) Τη λειτουργία του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα  του 
Γραφείου Συντήρησης Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου  τα ο̟οία  
φροντίζουν  για τη διατήρηση του ̟ρασίνου της ̟όλης των δηµοτικών 
διαµερισµάτων , για την ε̟έκταση  και συντήρηση ̟ρασίνου κλ̟ στη 
ρύθµιση της 12ώρης  λειτουργίας Όλες αυτές  οι δραστηριότητες είναι 
ε̟ιτακτική ανάγκη  να ̟ραγµατο̟οιούνται  και κατά τις α̟ογευµατινές  ώρες 
αφού  καθορίζονται και α̟ό  τις καιρικές συνθήκες αλλά και α̟ό την 
α̟οχώρηση των θαµώνων ̟ροκειµένου να µη  γίνονται ατυχήµατα  . Για  
τους λόγους αυτούς  λόγω της ιδιοτυ̟ίας των συνθηκών  λειτουργίας του 
είδους και της µορφής της υ̟ηρεσίας τα Γραφεία θα λειτουργούν σε 12ώρη  
βάση για όλες τις ηµέρες του µήνα συµ̟εριλαµβανοµένων  των  Κυριακών 
και αργιών του έτους. Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω 
̟ροσω̟ικό :  
 
∆έκα τρεις (13) ΥΕ εργατών ̟άρκων- ̟ρασίνου 
Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 
 Ένας (1)ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 
Ένας (1) ∆Ε ∆ενδροανθοκη̟ουρών 
Ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγων Γεω̟όνων 
Τριάντα (30) ΥΕ εργατών ̟ρασίνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 
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7) Τη λειτουργία του Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού 
της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και 
ειδικότερα α) το Γραφείο Πολιτισµού Αθλητισµού & Νέας Γενιάς και  β) το 
Γραφείο Υ̟οδοµών Σχολικών Μονάδων τα ο̟οία φροντίζουν για την   
καθαριότητα  των σχολείων και την ευ̟ρε̟ή εµφάνιση όλων των χώρων των 
σχολικών µονάδων και την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε  12ώρη 
βάση  λόγω ιδιοτυ̟ίας των συνθηκών λειτουργίας  του είδους και της µορφής 
της υ̟ηρεσίας φύλαξης σχολικών συγκροτηµάτων και κατά τις α̟ογευµατινές 
ώρες. Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις  εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
  
Ένας (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων  
Σαράντα  (40) ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων 
∆ώδεκα (12)∆Ε Σχολικών Φυλάκων 
 
8) Τη λειτουργία του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και 
∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών και ειδικότερα 
του α)Ε̟ιµέλειας και Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και β) του 
Γραφείου Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων  το ο̟οίο  µεριµνά για την 
εκτέλεση των γενικών βοηθητικών  λειτουργιών  υ̟οστήριξης για τις ανάγκες 
του ∆ήµου ό̟ως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων , εγκαταστάσεων και 
γραφείων κλ̟  στη ρύθµιση της 12ωρης λειτουργίας .Όλες οι αρµοδιότητες  
του ως άνω γραφείου ό̟ως καθαριότητα  και συντήρηση ̟ραγµατο̟οιείται 
κατά τις α̟ογευµατινές ώρες  µετά την α̟οχώρηση των δηµοτών α̟ό  το 
δηµοτικό κατάστηµα ή οι ε̟ιδόσεις εγγράφων  καθώς και οι εξωτερικές 
εργασίες .Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό :  
 
Τριών (3) ΥΕ Κλητήρων 
 

9)Τη λειτουργία του τοµέα της Πολιτικής Προστασίας 24ωρη 
λειτουργία  για όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των 
Κυριακών και αργιών του έτους .  στην ο̟οία  ̟εριλαµβάνεται, ιδίως ο 
συντονισµός και η ε̟ίβλεψη του έργου της ̟ολιτικής ̟ροστασίας για την 
̟ρόληψη, την αντιµετώ̟ιση και την α̟οκατάσταση των καταστροφών ̟ου 
συµβαίνουν στα όρια του ∆ήµου και εµ̟ί̟τει τεχνικό ̟ροσω̟ικό και 
µηχανικοί του δήµου µας: 

∆ύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
∆ύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
∆ύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
Τρεις (3) ΠΕ Το̟ογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ένας (1)τε Τεχνολόγων Το̟ογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 
   
 Η δα̟άνη για την ̟ρόσθετη και υ̟ερωριακή εργασία των ως άνω 
υ̟αλλήλων  θα γίνει  βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015  
καθώς και αυτές τις εργατικής νοµοθεσίας και µέσα στο ̟λαίσιο των 
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εγκεκριµένων ̟ιστώσεων ̟ου  έχουν ̟ροβλεφθεί για το έτος 2017 και 
εµφαίνεται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα στους αντίστοιχους κωδικούς: 
 
 

K.A.E. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ € 
20.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Καθαριότητα                14,550.00    
20.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                15,900.00    
20.6042.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Καθαριότητα                  2,600.00    
20.6042.0001 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                16,500.00    
30.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Τεχνικών Έργων                  5,450.00    
30.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                12,680.00    
35.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Πρασίνου                  1,350.00    
35.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πρασίνου                  2,400.00    
35.6022.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Αορίστου, Πράσινο                    250.00    

35.6022.0001 
Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Αορίστου, 
Πράσινο                    450.00    

35.6042.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πρασίνου                    250.00    
40.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Πολεοδοµία                  2,300.00    
40.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πολεοδοµία                    150.00    
45.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Κοιµητηρίων                    800.00    

 
 

 
 Η εργασία του ως άνω προσωπικού  θα βεβαιώνεται  µε καταστάσεις που θα 
υποδηλώνουν τη µορφή της πρόσθετης απασχόλησης  και θα υπογράφονται  από τον 
υπηρεσιακό προϊστάµενο  ∆/νσης ή Τµήµατος, τον ∆ήµαρχο και  τον αρµόδιο για την 
επίβλεψη αυτών Αντιδήµαρχο  και  θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Προσωπικού  της 
Υπηρεσίας και στο Οικονοµικό Τµήµα  µας . 
 Η δαπάνη αµοιβής των ανωτέρω θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του 
Προϋπολογισµού έτους 2017   και δεν  θα υπερβεί τα ποσά που έχουν εγγραφεί σ’ 
αυτούς. 
 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά.\ 
 

                                         Αριθµ. α̟όφ. 295/2016  
 
Το ∆Σ αφού έλαβε  υ̟όψη του τα ανωτέρω 

 
                                Α Π Ο Φ Α Ζ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 

Εισηγείται ̟ρος τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας : 
 

1  Για τη  λειτουργία του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων και Σηµατοδότησης της ∆/νσης Τεχνικών 
Υ̟ηρεσιών και ειδικότερα  το Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού  
το ο̟οίο έχει αντικείµενο τη µελέτη έργων σχετικών µε την 
ε̟έκταση, συντήρηση κλ̟ του δικτύου ηλεκτροφωτισµού, 
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φωτεινής σηµατοδότησης κλ̟ δίνοντας κατευθύνσεις και 
οδηγίες στο συνεργείο ηλεκτροφωτισµού για την εκτέλεση 
των έργων  στη ρύθµιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες 
τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των 
Κυριακών και αργιών του έτους .     
Όλες οι ̟αρα̟άνω δραστηριότητες είναι ε̟ιτακτική ανάγκη 

να                                   ̟ραγµατο̟οιούνται  και κατά τις 
α̟ογευµατινές και νυκτερινές ώρες  ̟ροκειµένου να µη 
διαταραχθεί  η οµαλή λειτουργία της ̟όλης. Ε̟ι̟λέον οι 
εργασίες ̟ου αφορούν το διάκοσµο των Χριστουγέννων  
α̟αιτείται  να ̟ραγµατο̟οιούνται τις Κυριακές και τις Αργίες 
για λόγους ασφάλειας καθώς ̟ραγµατο̟οιούνται 
ηλεκτρολογικές ενώσεις. Για τους λόγους αυτούς λόγω της 
ιδιοτυ̟ίας των συνθηκών  λειτουργίας , του είδους και της 
µορφής της υ̟ηρεσίας το ως άνω Γραφείο  θα λειτουργεί σε 
24ώρη βάση για όλες τις ηµέρες του µήνα 
συµ̟εριλαµβανοµένων  και των Κυριακών και των αργιών  
κατά την ̟ερίοδο  των εορτών  των  Χριστουγέννων και  
Πάσχα  κατά τη διάρκεια ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων κλ̟ 
Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις  θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό 
: 

       ∆ύο (2) ∆Ε  Ηλεκτρολόγων  
      Ένας (1)∆ε Ηλεκτροτεχνίτης 
      Ένας (1)ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών 

 
2 Για τη λειτουργία του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, 

Κτιριακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών  και ειδικότερα του 
Γραφείου  Συντήρησης Υ̟οδοµών  το ο̟οίο  έχει την 
αρµοδιότητα  να ετοιµάζει  ̟ρογράµµατα  ∆ράσης των 
Συνεργείων των τεχνιτών, συγκρότηση οργάνωση  και 
συντονισµό οµάδας τεχνιτών , βλάβες κτιρίων και γραφείων, 
ε̟ιδιορθώσεις, τρο̟ο̟οιήσεις , συντηρήσεις κτιρίων  και 
εγκαταστάσεων  ε̟ιδιορθώσεις ̟εζοδροµίων  κλ̟   στη  
ρύθµιση της  24ωρης λειτουργίας  για όλες τις ηµέρες του 
µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και 
αργιών του έτους .  Όλες οι ̟αρα̟άνω δραστηριότητες  
είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να ̟ραγµατο̟οιούνται  κατά τις 
α̟ογευµατινές ώρες  ̟ροκειµένου να α̟οφευχθούν 
κυκλοφοριακά  ̟ροβλήµατα και µη διαταράσσεται  η οµαλή 
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λειτουργία της ̟όλης. Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει 
το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό :  

      
    Πέντε (5) ∆Ε   Τεχνιτών 
    Ε̟τά (7) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων  
    ∆ύο (2) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Ι.∆.Ο.Χ.) 
 
3 Για τη λειτουργία του Τµήµατος Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης  της   ∆/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα  α) για το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Ε̟ο̟τείας Καθαριότητας  το ο̟οίο έχει την αρµοδιότητα  του 
συντονισµού, του σχεδιασµού και της ε̟ο̟τείας της καθαριότητας   
στη ρύθµιση της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του 
µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και αργιών 
του έτους Όλες αυτές οι δραστηριότητες   είναι ε̟ιτακτική ανάγκη 
να ̟ραγµατο̟οιούνται κατά ̟ερί̟τωση εκτάκτων αναγκών και 
κατά τις α̟ογευµατινές ή βραδινές  ώρες 
Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
2) Ένας (1) ∆Ε ε̟ο̟τών καθαριότητας 
2)  Ένας (1) ΥΕ  ε̟ιστατών καθαριότητας  
 
β)Για τη λειτουργία του Γραφείου Α̟οκοµιδής Α̟ορριµµάτων, 
Καθαρισµού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων το 
ο̟οίο διαµορφώνει αναλυτικά τα ̟εριοδικά ̟ρογράµµατα και 
συγκροτεί συνεργεία για τον καθαρισµό των οδών και των 
κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου καθώς και την συγκέντρωση 
α̟ορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης στη ρύθµιση της 24ώρης 
λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του µήνα  
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και αργιών του 
έτους Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι ε̟ιτακτική ανάγκη να 
̟ραγµατο̟οιούνται κατά ̟ερί̟τωση εκτάκτων αναγκών και κατά 
τις α̟ογευµατινές ή βραδινές ώρες  
Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 

3) ∆έκα   (10) ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων 
4) ∆έκα εννέα (19) ∆Ε Οδηγών αυτοκινήτων 
3) Έναν (1) ∆Ε  ∆ιοικητικού 
4)Πενήντα ̟έντε (55) ΥΕ εργατών καθαριότητας (Ι.∆.Ο.Χ.) 
5)Έξι (6)∆Ε Οδηγών αυτοκινήτων  
6) Είκοσι (20) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 
 

ΑΔΑ: 7ΚΔΣΩΡ6-8ΙΝ



   4)Για τη λειτουργία του γραφείου Κοιµητηρίων του τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας το ο̟οίο τηρεί τις 
διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων στη ρύθµιση 
της 24ώρης λειτουργίας για όλες τις ηµέρες του µήνα  
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και αργιών του 
έτους 
1) Ένας (1) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 
2) Ένας (1)ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων 
3) Ένας (1) ΠΕ Γεωτεχνικών 

 
 5) Για τη λειτουργία του τµήµατος Συντήρησης και 
∆ιαχείρισης Οχηµάτων της   ∆/νσης Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα α) για το 
Γραφείο Κίνησης  Οχηµάτων και β) για το γραφείο 
συντήρησης οχηµάτων  τα  ο̟οία διαχειρίζονται το στόλο των 
οχηµάτων του ∆ήµου   στη ρύθµιση της 24ωρης λειτουργίας  
για όλες τις ηµέρες του µήνα  συµ̟εριλαµβανοµένων όλων 
των Κυριακών και αργιών του έτους 

Στις ̟αρα̟άνω  ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
1)∆ύο (2) ∆Ε Τεχνιτών 
2)Τριών (3) ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
3)Ένας (1) ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
4)Ένας(1)ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού 
5)Ένας (1)∆Ε ∆ιοικητικού 
 
  
6) Τη λειτουργία του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου και 
ειδικότερα  του Γραφείου Συντήρησης Αστικού & Περιαστικού 
Πρασίνου  τα ο̟οία  φροντίζουν  για τη διατήρηση του ̟ρασίνου 
της ̟όλης των δηµοτικών διαµερισµάτων , για την ε̟έκταση  και 
συντήρηση ̟ρασίνου κλ̟ στη ρύθµιση της 12ώρης  λειτουργίας 
Όλες αυτές  οι δραστηριότητες είναι ε̟ιτακτική ανάγκη  να 
̟ραγµατο̟οιούνται  και κατά τις α̟ογευµατινές  ώρες αφού  
καθορίζονται και α̟ό  τις καιρικές συνθήκες αλλά και α̟ό την 
α̟οχώρηση των θαµώνων ̟ροκειµένου να µη  γίνονται 
ατυχήµατα  . Για  τους λόγους αυτούς  λόγω της ιδιοτυ̟ίας των 
συνθηκών  λειτουργίας του είδους και της µορφής της 
υ̟ηρεσίας τα Γραφεία θα λειτουργούν σε 12ώρη  βάση για όλες 
τις ηµέρες του µήνα συµ̟εριλαµβανοµένων  των  Κυριακών και 
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αργιών του έτους. Στις ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις θα εµ̟ί̟τει το 
̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό :  
 
∆έκα τρεις (13) ΥΕ εργατών ̟άρκων- ̟ρασίνου 
Ένας (1) ∆Ε Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 
 Ένας (1)ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 
Ένας (1) ∆Ε ∆ενδροανθοκη̟ουρών 
Ένας (1) ΤΕ Τεχνολόγων Γεω̟όνων 
Τριάντα (30) ΥΕ εργατών ̟ρασίνου (Ι.∆.Ο.Χ.) 
 
7) Τη λειτουργία του Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισµού της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισµού και ειδικότερα α) το Γραφείο Πολιτισµού 
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς και  β) το Γραφείο Υ̟οδοµών 
Σχολικών Μονάδων τα ο̟οία φροντίζουν για την   καθαριότητα  
των σχολείων και την ευ̟ρε̟ή εµφάνιση όλων των χώρων των 
σχολικών µονάδων και την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
σε  12ώρη βάση  λόγω ιδιοτυ̟ίας των συνθηκών λειτουργίας  του 
είδους και της µορφής της υ̟ηρεσίας φύλαξης σχολικών 
συγκροτηµάτων και κατά τις α̟ογευµατινές ώρες. Στις ̟αρα̟άνω 
ρυθµίσεις  εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό : 
  
Ένας (1) ΥΕ Γενικών καθηκόντων  
Σαράντα  (40) ΥΕ καθαριστριών σχολικών κτιρίων 
∆ώδεκα (12)∆Ε Σχολικών Φυλάκων 
 
8) Τη λειτουργία του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώ̟ινου 
∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υ̟ηρεσιών και ειδικότερα του α)Ε̟ιµέλειας και Καθαριότητας 
Εσωτερικών Χώρων και β) του Γραφείου Κλητήρων-Γενικών 
Καθηκόντων  το ο̟οίο  µεριµνά για την εκτέλεση των γενικών 
βοηθητικών  λειτουργιών  υ̟οστήριξης για τις ανάγκες του ∆ήµου 
ό̟ως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων , εγκαταστάσεων και 
γραφείων κλ̟  στη ρύθµιση της 12ωρης λειτουργίας .Όλες οι 
αρµοδιότητες  του ως άνω γραφείου ό̟ως καθαριότητα  και 
συντήρηση ̟ραγµατο̟οιείται κατά τις α̟ογευµατινές ώρες  µετά 
την α̟οχώρηση των δηµοτών α̟ό  το δηµοτικό κατάστηµα ή οι 
ε̟ιδόσεις εγγράφων  καθώς και οι εξωτερικές εργασίες .Στις 
̟αρα̟άνω ρυθµίσεις εµ̟ί̟τει το ̟αρακάτω ̟ροσω̟ικό :  
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Τριών (3) ΥΕ Κλητήρων 
 

9)Τη λειτουργία του τοµέα της Πολιτικής Προστασίας 
24ωρη λειτουργία  για όλες τις ηµέρες του µήνα  
συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των Κυριακών και αργιών του 
έτους .  στην ο̟οία  ̟εριλαµβάνεται, ιδίως ο συντονισµός και η 
ε̟ίβλεψη του έργου της ̟ολιτικής ̟ροστασίας για την ̟ρόληψη, 
την αντιµετώ̟ιση και την α̟οκατάσταση των καταστροφών ̟ου 
συµβαίνουν στα όρια του ∆ήµου και εµ̟ί̟τει τεχνικό ̟ροσω̟ικό 
και µηχανικοί του δήµου µας: 

∆ύο (2) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
∆ύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
∆ύο (2) ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
Τρεις (3) ΠΕ Το̟ογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
Ένας (1)τε Τεχνολόγων Το̟ογράφων Μηχανικών 
Ένας (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 
   
 Η δα̟άνη για την ̟ρόσθετη και υ̟ερωριακή εργασία των ως 
άνω υ̟αλλήλων  θα γίνει  βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015  καθώς και αυτές τις εργατικής νοµοθεσίας και µέσα 
στο ̟λαίσιο των εγκεκριµένων ̟ιστώσεων ̟ου  έχουν ̟ροβλεφθεί 
για το έτος 2017 και εµφαίνεται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα στους 
αντίστοιχους κωδικούς: 
 

K.A.E. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ € 
20.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Καθαριότητα                14,550.00    
20.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                15,900.00    
20.6042.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Καθαριότητα                  2,600.00    
20.6042.0001 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                16,500.00    
30.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Τεχνικών Έργων                  5,450.00    
30.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Καθαριότητα                12,680.00    
35.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Πρασίνου                  1,350.00    
35.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πρασίνου                  2,400.00    
35.6022.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Αορίστου, Πράσινο                    250.00    

35.6022.0001 
Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Αορίστου, 
Πράσινο                    450.00    

35.6042.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πρασίνου                    250.00    
40.6012.0000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας, Πολεοδοµία                  2,300.00    
40.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Πολεοδοµία                    150.00    
45.6012.0002 Εξαιρέσιµη, Νυχτερινή προς συµπλήρωση, Κοιµητηρίων                    800.00    

 
 Η εργασία του ως άνω ̟ροσω̟ικού  θα βεβαιώνεται  µε καταστάσεις 
̟ου θα υ̟οδηλώνουν τη µορφή της ̟ρόσθετης α̟ασχόλησης  και θα 
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υ̟ογράφονται  α̟ό τον υ̟ηρεσιακό ̟ροϊστάµενο  ∆/νσης ή Τµήµατος, τον 
∆ήµαρχο και  τον αρµόδιο για την ε̟ίβλεψη αυτών Αντιδήµαρχο  και  θα 
κοινο̟οιούνται στο Γραφείο Προσω̟ικού  της Υ̟ηρεσίας και στο Οικονοµικό 
Τµήµα  µας . 
Η δα̟άνη αµοιβής των ανωτέρω θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του 
̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2017 και δεν θα υ̟ερβεί τα ̟οσά ̟ου έχουν γραφεί. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 295 /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                               Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Βύρλιος Μάρκος 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος  

 12. Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                                          13. Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        14. Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 16.  Παπαοικονόµου Παντελής 

     17. Βρυζίδου Παρασκευή  

 18. Τσολακίδης Ισαάκ 

 19. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 20. Μίχος Κωνσταντίνος 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           21. Καραισκος Γεώργιος 

             Συµβουλίου  22. Απαζίδου Σοφία  

 23. Χόλµπα Αντωνία  

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος    
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