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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  24 - 1 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 

 
Αριθ.  Απόφασης : 015 / 2011 
 
                            
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση  24ωρης  λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες µέρες 
των    υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (άρθρο 36 του Ν. 3584/07).  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2011 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθµ. πρωτ. 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1.  Ακτσελής Γεώργιος                15. Πατσιάς Γεώργιος 
2.  Αβραµίδης Κυριάκος              16. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
3.  Αποστολίδου Μαρία              17. Σιώπης Κωνσταντίνος 
4.  Αρπατζάνη Μαρία                 18. Σουσλόγλου Νικόλαος 
5.  Γρούγιος Ηλίας                      19. Αθανασιάδης Αθανάσιος 
6.  Ιωαννίδης Εµµανουήλ           20. Κυριλλίδης Γεώργιος 
7. Καζαντζίδης Γεώργιος            21. Λαδάς Παράσχος 
8.  Καραλιόπουλος Σωτήρης       22. Λεµονίδου ∆έσποινα 
9.  Καρράς Ευστράτιος               23. Χοϊδης Χαράλαµπος 
10.  Κουσίδης Γεώργιος               24. Σαπρανίδου Σωτηρία 
11.  Μεζίκης Βασίλειος                 25.  Τσιριγώτης Αρσένιος 
12.  Μπουντούρη Παρασκευή       26.  Παυλίδου Αθηνά 
13.  Ναλµπαντίδου Αφροδίτη        27. Κατσαρός Ιωάννης 
14. Παναγιωτίδης Γαβριήλ   28 Βούζας Ηλίας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1.  Βαλάνος Νικόλαος 
2.  Κουσενίδης Αλέξανδρος 
3.  Αγοραστός Κωνσταντίνος 
4.  Σάββα Αικατερίνη 
5.  Παπαδήµας Αναστάσιος 
 
 
 

τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, είτε αποχώρησαν στην συνέχεια, ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Προσεκλήθησαν αρµοδίως και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και Μενεµένης, Κεσόγλου Παύλος και Μανωλόπουλος Βασίλειος αντίστοιχα. 

Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
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Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου 
ότι :  
Σύµφωνα µε : 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07 στις οποίες ορίζονται τα εξής: «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, καθιερουµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας.» 

2)  Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/03 στις οποίες ορίζονται τα σχετικά µε την υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, των υπαλλήλων των Τµηµάτων, Καθαριότητας, 
Πρασίνου Περιβάλλοντος, Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων, Συντηρήσεων Έργων και 
Αποθήκης Υλικών, Μελετών Νέων Κατασκευών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

3)  Τη µε  αριθµό ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., µε 
την οποία καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. 

4)  Τις αυξηµένες ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας όπως : 
 Τις περιπτώσεις συνεχόµενων αργιών ή µετά από αργίες όπου επιβάλλεται για λόγους υγείας η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων και η καθαριότητα δρόµων και πλατειών, µε απασχόληση εργατών 
καθαριότητας, οδηγών, εποπτών κ.λ.π.  

 Της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο ∆ήµο όπου επιβάλλεται επίσης  υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού (οδηγών - εργατών). 

 Της διοργάνωσης σχολικών εκδηλώσεων και της απασχόλησης συνεργείων οδοποιίας πέραν του 
ωραρίου εργασίας. 

 Τις περιπτώσεις διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από το ∆ήµο, η λειτουργία 
του θεάτρου, το στήσιµο και ξεστήσιµο εξέδρων, η λειτουργία κινηµατογράφου για όλο το χρόνο 
απαιτούν την υπερωριακή απασχόληση όλες τις ηµέρες, σε Κυριακές και αργίες, µηχανικών, 
εργατών-τεχνιτών οικοδόµων, ηλεκτρολόγων καθώς και οδηγών. 

 Της λειτουργίας θερµοκηπίου όπου απαιτείται απασχόληση εργατών κήπων και 
δενδροανθοκηπουρών, εκτός ωραρίου εργασίας όλες τις ηµέρες καθώς σε Κυριακές και αργίες. 

 Της αύξησης του πληθυσµού του νέου ∆ήµου και των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών που 
προκύπτουν,  

 
καθίσταται ανάγκη για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας µε το κάτωθι καθηµερινό ωράριο εργασίας 
(συµπεριλαµβανοµένου και των Κυριακών και εξαιρεσίµων ηµερών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 
3205/03)  του συνόλου των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Οικονοµικών 
και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, το οποίο θα απασχολείται για όλο 
το έτος σε 24ωρη βάση, σε τρεις (3) βάρδιες, ως εξής: 

 
• Α΄ κατηγορία:  

Μηχανικοί, Υποµηχανικοί, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
Ωρες εργασίας: 
7 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 7:00 πµ – 14:30 µµ (06:00 πµ – 13:30µµ ειδικά για τους διοικητικούς που  
                                                                                 εργάζονται στο  Τµήµα Καθαριότητας) 
Β΄βάρδια: 14:30 µµ – 21: 00 µµ και 13:00 µµ – 21: 00 µµ (φύλαξη χώρου αµαξοστασίου του  
                                                                                           ∆ήµου) 
Γ΄βάρδια: 22:00 – 5:30 πµ και 21:00 µµ – 5:00 µµ (φύλαξη χώρου αµαξοστασίου του ∆ήµου) 
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• Β΄ κατηγορία: 

Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ελαιοχρωµατιστές, οικοδόµοι, ηλεκτρολόγοι, 
σιδεράδες, ξυλουργοί, Μηχ/τες απορ/ρων οχηµάτων καθώς και εργάτες καθαριότητας). 
Ωρες εργασίας: 
6 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 7:00 πµ – 13:30 µµ και 6:00 πµ – 12:30 µµ (εργάτες καθαριότητας) 
Β΄βάρδια: 13:00 µµ – 19: 30 µµ   
Γ΄βάρδια: 19:30 – 2:00 πµ και 22:00µµ – 6:00 πµ 
 
 

• Γ΄ κατηγορία:  
Οδηγοί οχηµάτων, Χειριστές Μηχανηµάτων, δενδροανθοκηπουροί κλπ 
Ωρες εργασίας: 
7 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 6:30 πµ – 14:00 µµ 
Β΄βάρδια: 14:00 µµ – 21: 30 µµ 
Γ΄βάρδια: 22:00 – 5:30 πµ 

 
Η δαπάνη µισθοδοσίας των ανωτέρω, για το έτος 2011, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους κάτωθι 
κωδικούς του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011: 
-Κ.Α. 10.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» & ΚΑ 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικού προσωπικού»,  
-ΚΑ  10.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & ΚΑ 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού», 
- ΚΑ  20.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» & ΚΑ 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικού προσωπικού», 
- ΚΑ  20.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & ΚΑ 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού», 
- ΚΑ  30.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» & ΚΑ 30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικού προσωπικού», 
- ΚΑ  30.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & ΚΑ 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού», 
- ΚΑ  35.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» & ΚΑ 35.6051 «Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικού προσωπικού», 
- ΚΑ  35.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & ΚΑ 35.6052 «Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού», 
- ΚΑ  50.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» & ΚΑ 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές 
τακτικού προσωπικού», 
 
Ενώ η δαπάνη για υπερωρίες των ανωτέρω, για το έτος 2011, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους κάτωθι  
κωδικούς του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011: 
-Κ.Α. 10.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» 60.000,00 €,  
-ΚΑ  10.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού» 5.000,00 € 
- ΚΑ  20.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» 70.000,00 € 
- ΚΑ  20.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού» 5.000,00 € 
- ΚΑ  30.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» 21.000,00 € 
- ΚΑ  30.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού» 2.000,00 € 
- ΚΑ  35.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» 3.000,00 € 
- ΚΑ  35.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού» 2.000,00 € 
- ΚΑ  50.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» 3.000,00 € 
 Συνολικού ποσού 171.000,00 €. 
 
ο οποίος θα συνταχθεί το αργότερο µέχρι 31-3-2011 και θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις.  
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Για το α΄ τρίµηνο 2011 (µέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισµού) θα βαρύνει ως δωδεκατηµόρια 
τους παραπάνω Κ.Α. των προϋπολογισµών των συνεννούµενων ∆ήµων έτους 2010. 
Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους  Κ.Α. του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου,  ετησίως.  
      
Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να προτείνει στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, προκειµένου αυτός να αποφασίσει για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών 
σε 24ωρη βάση, για όλες τις µέρες του έτους. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το  άρθρο 36 του Ν.3584/07 κ.λπ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 27 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη 
Mαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 
Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Παυλίδου Αθηνά, Κατσαρός Ιωάννης), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας). 
 
Α.  Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες των παρακάτω υπηρεσιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης : 

 
• Α΄ κατηγορία:  

Μηχανικοί, Υποµηχανικοί, ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι καθώς και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
Ωρες εργασίας: 
7 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 7:00 πµ – 14:30 µµ (06:00 πµ – 13:30µµ ειδικά για τους διοικητικούς που  
                                                                                 εργάζονται στο  Τµήµα Καθαριότητας) 
Β΄βάρδια: 14:30 µµ – 21: 00 µµ και 13:00 µµ – 21: 00 µµ (φύλαξη χώρου αµαξοστασίου του  
                                                                                           ∆ήµου) 
Γ΄βάρδια: 22:00 – 5:30 πµ και 21:00 µµ – 5:00 µµ (φύλαξη χώρου αµαξοστασίου του ∆ήµου) 
 

• Β΄ κατηγορία: 
Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ελαιοχρωµατιστές, οικοδόµοι, ηλεκτρολόγοι, 
σιδεράδες, ξυλουργοί, Μηχ/τες απορ/ρων οχηµάτων καθώς και εργάτες καθαριότητας). 
Ωρες εργασίας: 
6 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 7:00 πµ – 13:30 µµ και 6:00 πµ – 12:30 µµ (εργάτες καθαριότητας) 
Β΄βάρδια: 13:00 µµ – 19: 30 µµ   
Γ΄βάρδια: 19:30 – 2:00 πµ και 22:00µµ – 6:00 πµ 
 
 

• Γ΄ κατηγορία:  
Οδηγοί οχηµάτων, Χειριστές Μηχανηµάτων, δενδροανθοκηπουροί κλπ 
Ωρες εργασίας: 
7 ώρες και 30 λεπτά 
Ωράριο ανά βάρδια: 
Α΄βάρδια: 6:30 πµ – 14:00 µµ 
Β΄βάρδια: 14:00 µµ – 21: 30 µµ 
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Γ΄βάρδια: 22:00 – 5:30 πµ 

 
      Για το α΄ τρίµηνο 2011 (µέχρι τη σύνταξη του προϋπολογισµού) θα βαρύνει ως 
δωδεκατηµόρια τους παραπάνω Κ.Α. των προϋπολογισµών των συνεννούµενων ∆ήµων έτους 
2010. 
 
 Για τα επόµενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους Κ.Α. του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου,  ετησίως.  
 
Β. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης και την έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών εντάλµατος στο όνοµα των δικαιούχων. 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 015 / 2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
     Ο πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  25 - 1 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
  Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Καζαντζίδης     


