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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 : 016 / 2011 
 
                            
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 12ωρης  εργασίας  για  όλες  τις  ηµέρες  του  χρόνου  για  το  προσωπικό  
  της  ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών  και  Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και των αυτοτελών 
  τµηµάτων  και  γραφείων  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 
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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.  

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  του 
Συµβουλίου ότι : 
Σύµφωνα µε :  
1)  Τις διατάξεις της παρ. 3 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 των παρ. 8, 9 & 10 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής : «8.Σε 
πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία, µε απόφαση των οργάνων της παρ. 3, µπορεί να 
ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθµό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι 
περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη ∆ευτέρα, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της 
µορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούµενο το Σάββατο ή 
τη ∆ευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόµενη σε αυτό 
αναπληρωµατική ηµέρα ανάπαυσης καθορίζονται µε απόφαση των ανωτέρω οργάνων. 

 9. Κατά την ηµέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόµενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω 
εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, µη δυναµένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή 
χορηγείται, ως ηµέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιµη ηµέρα εντός της προσεχούς 
εβδοµάδας, καθοριζόµενη από την υπηρεσία. Κατά την ηµέρα της ανάπαυσης δεν 
επιτρέπεται απασχόληση υπό µορφήν υπερωριακής ή άλλης µορφής πρόσθετης 
εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συµπλήρωση βάρδιας. 

 10. Το Σάββατο ή η ∆ευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ηµέρες αργίας 
(εξαιρέσιµες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
προσαυξήσεις». 

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 16 (υπερωριακή εργασία) του Ν. 3205/03 επιτρέπεται η 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, µε αµοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
ηµέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας 
εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 
λειτουργούν, βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.  

4) Τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών και των 
αυτοτελών γραφείων του ∆ήµου µας, από την οποία προκύπτουν οι κάτωθι αυξηµένες 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας όπως : 

 Η λειτουργία του γραφείου του ∆ηµάρχου  
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� Γραµµατειακή υποστήριξη 
� Ρύθµιση συναντήσεων και επικοινωνιών του ∆ηµάρχου  
� ∆ιεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από ήτο ∆ήµαρχο και η οποία δεν  

 ανήκει στην αρµοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών.  
� Υποδοχή και πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε δραστηριότητα του ∆ήµου.  
� Κάλυψη αναγκών για συσκέψεις µε ∆ηµ. Συµβούλους, φορείς κ.λ.π. 
� Εθιµοτυπικές επισκέψεις 
� Οργανωτική προετοιµασία και υποστήριξη ενηµερωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων,  

  εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του ∆ήµου. 
� Επικοινωνία µε φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν τον ∆ήµο κ.α. 

  
 Η λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου τύπου  

� Παρακολούθηση δηµοσιευµάτων του τύπου ή εκποµπών στα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας και µέριµνα για την προετοιµασία ανάλογων δηµοσιευµάτων µε στόχο 
την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου.  

� Συνεργασία µε τους δηµοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου. 
Συνεργασία µε τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέµατα.  

� ∆ηµοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου.  
� Σχεδιασµός, εισήγηση και εφαρµογή προγραµµάτων προβολής του έργου και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος.  
� Σχεδιασµός, εισήγηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης των ξένων ή γενικά 

των διερχοµένων από το ∆ήµο.  
� Επιµέλεια ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ∆ήµου στα Μ.Μ.Ε.  
� Συγκέντρωση ειδήσεων από το χώρο του ∆ήµου, επεξεργασία υλικού, σχεδιασµός, 

εισήγηση και εφαρµογή προγραµµάτων διανοµής τους.  
� Τήρηση πληροφοριακού αρχείου δηµοσιεύσεων ή εκποµπών που αφορούν το ∆ήµο 

καθώς και των σχετικών απαντήσεων.  
� Συνεργασία µε την Υπηρεσία Πληροφορικής για την τήρηση αρχείου τοπικών, 

εθνικών, διεθνών και ξένων φορέων(Αρχές, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Σωµατεία, 
Προξενεία, Ιδρύµατα ∆ήµοι άλλων χώρων κλπ.).  

 
 Η λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου πολιτισµού 

� Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση 
των υποδοµών της περιοχής του ∆ήµου σε ζητήµατα πολιτισµού.  

� Υποστήριξη σε θέµατα πολιτιστικής πολιτικής  
� Συνεργασία µε τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου που ασκούν αρµοδιότητες Πολιτιστικής 

Πολιτικής.  
� Υποβολή προτάσεων σε εθνικά προγράµµατα και προγράµµατα της Ε.Ε. Υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους.  
� Εκπόνηση µελετών πολιτιστικού περιεχοµένου.  
� Ανάπτυξη συνεργασιών και συντονισµού µε άλλους φορείς µε σκοπό τη δηµιουργία 

ενιαίας αντίληψης για τις ανάγκες και αποφυγή επικαλύψεων στις υπηρεσίες που 
παρέχουν. ∆ηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού διασύνδεσης και συνεργασίας των 
φορέων, κρατικών και µη, επαγγελµατικών και εθελοντικών, εθνικών, περιφερειακών 
και ευρωπαϊκών που παρέχουν πολιτιστικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια του 
∆ήµου.  

� Σχεδιασµός-υλοποίηση προγραµµάτων µε στόχους: τη διάσωση διάδοση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
εµπειριών των νέων της πόλης µε νέους από την Ευρώπη και τη διοργάνωση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

� Πληροφόρηση-ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση των δηµοτών.  
� Προσέλκυση εθελοντών.  
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� Παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών συµπληρωµατικά µε τα Νοµικά Πρόσωπα 

του ∆ήµου.  
 Η λειτουργία του Τµήµατος Αθλητισµού 

� Οργάνωση λειτουργία κάθε µορφής αθλητικών εκδηλώσεων, διαφόρων συναντήσεων 
(ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, κολύµβησης κλπ), προγραµµάτων µαζικού 
αθλητισµού για όλες τις ηλικίες, προγραµµάτων µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 
προγραµµάτων για την ανεύρεση ταλέντων, καθώς και ειδικών προγραµµάτων 
αθλητικής παιδείας(παιδί και θάλασσα, αθλητισµός και γυναίκα, αθλητισµός και Τρίτη 
ηλικία κλπ.).  

� Φροντίδα των εθνικών γυµναστηρίων, η κυριότητα και η χρήση των οποίων έχει 
περιέλθει στην Τ.Α.  

� Έρευνα για τα γενικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τον αθλητισµό και εισήγηση 
λύσεων. 

� Καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων αθλητικών χώρων-εγκαταστάσεων, 
µέριµνα για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση της αθλητικής υποδοµής.  

� Επικοινωνία µε οµοσπονδίες, οµίλους και γενικότερα µε φορείς που σχετίζονται µε τον 
αθλητισµό.  

 Η λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου Πληροφορικής-Μηχανογράφησης 
� Οργάνωση- λειτουργία εσωτερικών δικτύων 
� Ενοποίηση ηλεκτρονικών συστηµάτων των ενοποιηµένων  ∆ήµων Αµπελοκήπων και 

Μενεµένης σε διάφορα κτίρια των ∆ήµων. 
� Παραµετροποίηση ηλεκτρονικών  εφαρµογών των υπολογιστών 
� Καταγραφή όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών  
� Ενοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, του Πολιτιστικού 

κτιρίου Μενεµένης, των ∆ηµοτολογίων, που βρίσκονται σε άλλα κτίρια, µε το κεντρικό 
∆ηµαρχείο. 

 Η λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών 
Επιτροπών  
� Μεριµνά για τη συγκρότηση και την λειτουργία των επιτροπών όλων των σχολείων 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
� ∆ιοικητική υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.  
� Συνεργασία µε την Τεχνική υπηρεσία για την καταγραφή των στεγαστικών αναγκών 

των σχολείων, για απαλλοτριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και τη 
διεκπεραίωση κτιριακών θεµάτων που έχουν σχέση µε συντηρήσεις, ανεγέρσεις, 
προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, αγορές οικοπέδων 
νέων σχολικών µονάδων.  

� Καταγραφή καταστάσεων κατανοµής λειτουργικών δαπανών και ενηµέρωσης των 
σχολείων για την παραλαβή των χρηµάτων.  

� Η υποχρέωση φύλαξης των σχολικών κτιρίων, ο καταρτισµός του σχετικού 
προγράµµατος κ.λ.π. 

 Η λειτουργία των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης-Προσωπικού 
� Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού. Η διευθέτηση – µεταφορά του 

αρχείου του ∆ήµου. Η φύλαξη δηµοτικών κτιρίων, χώρων προσωρινής ή µόνιµης 
φύλαξης υλικών ή µηχανηµάτων του ∆ήµου κ.λ.π. . 

� Η εκκαθάριση των δηµοτολογίων, η ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων 
(∆ηµοτικής Κατ/σης).  

 Τµήµα Οικονοµικής Υπηρεσίας 
� Ο συνολικός έλεγχος των καταστηµάτων, κοινοχρήστων χώρων για καταλήψεις 

πεζοδροµίων κ.λ.π. Ο συστηµατικός έλεγχος λαϊκών αγορών για παράνοµους 
πωλητές και παραγωγούς. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού καθώς και 
απολογισµού. 
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 Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 

� Το κλείσιµο µηνός για συµφωνία ταµειακού υπολοίπου και απόδοσης κρατήσεων, 
εργασίες απολογισµού κ.λ.π. . 

 
Με το κάτωθι καθηµερινό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & 
Οικονοµικών υπηρεσιών και των αυτοτελών γραφείων του ∆ήµου µας του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, το οποίο θα απασχολείται σε 12ωρη βάση, σε δύο (2) 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) 
 

• 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΄ 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 

 
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  20.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» & ΚΑ 20.6052 «Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου προσωπικού», 
 
Η δαπάνη υπερωριών των ανωτέρω, για το έτος 2011, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους κάτωθι 
κωδικούς του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011: 
-Κ.Α. 10.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού» συνολικού ποσού 60.000,00 € 
-ΚΑ  10.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»  συνολικού ποσού 5.000,00 € 
- ΚΑ  20.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»  συνολικού ποσού 5.000,00 € 
Συνολικού ποσού 70.000,00 €. 
 
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.  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει αναγκαιότητα να ζητηθεί η άδεια του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών και των αυτοτελών γραφείων του ∆ήµου µας, όπως 
αναφέρονται παραπάνω,  σε 12ωρη βάση, για όλες τις ηµέρες του µήνα. 
 
Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να προτείνει στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, προκειµένου αυτός να αποφασίσει για τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
& Οικονοµικών υπηρεσιών και των αυτοτελών γραφείων του ∆ήµου µας, όπως αναφέρονται 
παραπάνω, σε 12ωρη βάση, για όλες τις ηµέρες του µήνα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/07 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 23 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, 
Αρµπατζάνη Μαρία, 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), κατά 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Αθηνά, 
Κατσαρός Ιωάννης), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας). 
 
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, προκειµένου αυτός να αποφασίσει για τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών και των αυτοτελών γραφείων του ∆ήµου µας, 
όπως αναφέρονται παραπάνω,  σε 12ωρη βάση, για όλες τις ηµέρες του µήνα 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) 
 

• 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) 
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Β΄βάρδια: 13:00 µµ – 19: 30 µµ   
 
 

• 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 

 
 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 016 / 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     


