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ΘΕΜΑ: «Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και επταήµερης 
απασχόλησης του προσωπικού ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 
2013»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
6.3.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2639/1-3-
2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2013) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε 
νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.3.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (παρούσα στις 6/3/2013, 
απούσα λόγω ασθενείας στις 11/3/2013) 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ    στις 11/3/2013 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 16/ 2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3426/19-3-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 6 & 11.3.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ στις 6/3/2013 (σε αντικατάσταση 
του απουσιάζοντος  Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου 
Πλάτανου)   

 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

(παρούσα στις 6/3/2013, απούσα στις 11/3/2013) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                   Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                Χωρινός Ζαχαρίας                                                  
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Τάφας Ηλίας  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Παπακώστας Γεώργιος 
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Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                           
Παπανίκα Αικατερίνη   
Παπαλουκά Ευτυχία    
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
                                          
   
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την 1η ηµέρα της Συνεδρίασης (6/3/2013) συζητήθηκαν τα θέµατα αριθ. 1, 

2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17-35, 38 και 39 και κατά τη 2η ηµέρα (11/3/2013) 

τα θέµατα αριθ. 4, 8, 9, 10, 11 (εκ νέου), 16, 19 (εκ νέου), 36, 37, 39 (εκ νέου) 

και 40. Αποσύρθηκαν τα θέµατα αριθ. 3, 19, 31, 32 και 40-49. 

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση και 

επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 12ου θέµατος της Η.∆. 
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• Ο κ. Η.Τάφας προσήλθε στη Συνεδρίαση στο 12ο θέµα της Η.∆. την 1η ηµέρα  και στο 

19ο θέµα την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη προ Η.∆. συζήτηση (1η 

ηµέρα), ενώ ήταν παρών την 2η ηµέρα της Συνεδρίασης. 

• Ο κ. Σ.Γραµµένος ήταν παρών σε όλη την 1η ηµέρα, ενώ προσήλθε στη Συνεδρίαση 

της 2ης ηµέρας στο 19ο θέµα της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 31ου θέµατος της Η.∆. (6/3), ενώ ήταν παρών σε όλη την 2η ηµέρα (11/3) 

• Οι κ.κ.  Σ.Κοσµά, Α.Παπανίκα και Φ.Νικολόπουλος  ήταν παρόντες µόνο την 1η ηµέρα 

της Συνεδρίασης (6/3/2013), ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος µόνο την 2η (11/3/2013). 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος απεχώρησε στο 5ο θέµα της Η.∆. (6/3/2013) και δεν προσήλθε στις 

11/3/2013. 

• Οι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, Ε.Παπαλουκά και Χ.∆ηµακόπουλος ήταν παρόντες σε όλη την 1η 

ηµέρα της Συνεδρίασης, ενώ απεχώρησαν κατά την 2η ηµέρα πριν την ψηφοφορία επί 

του 39ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου (ασθενής) και των προαναφεροµένων µελών, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου στο 13ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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13ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 1019/25-1-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και 

εξαιρέσιµες ηµέρες για τις υπηρεσίες α)-∆ιεύθυνση  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

και Ηλεκτροφωτισµού, β)-∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και 

λειτουργίας κατά το Σάββατο, 24ωρης λειτουργίας και  λειτουργίας τις κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες του Τµήµατος Κοιµητηρίου της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 

 

     Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»  οι ηµέρες εργασίας ορίζονται 

σε πέντε, από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή.  

   Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ανωτέρω νόµου προβλέπεται ότι 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 της ∆ευτέρας. 

   Επίσης από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 36 του ανωτέρω νόµου 

προβλέπεται ότι : Οι καθηµερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, µπορεί δε κατ΄ 

εξαίρεση να ορίζονται διακεκοµµένες µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας, µετά από πρόταση των οικείων συµβουλίων ή διοικήσεων της 

παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας  των 

συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της µορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 

Επίσης µπορεί να καθιερωθεί το καθηµερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και 

κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή 

το είδος και τη µορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία 

και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας  ή το είδος ή η µορφή της 

υπηρεσίας ή εργασίας, µπορεί  να ορίζεται για όλο ή µέρος του προσωπικού ότι 

θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ηµέρες αργίας. 
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  Με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα 

σχετικά µε την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για την µισθοδοσία 

των υπαλλήλων. 

 

      Σύµφωνα µε τα ανωτέρω οι ακόλουθες υπηρεσίες ζήτησαν την καθιέρωση 

24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες καθώς και 

εργασίας κατά το Σάββατο : 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανολογικού µας έστειλε το υπ΄ αριθµ. 12977/25-

10-2012 έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 «Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας εισηγείται την διεύρυνση  απασχόλησής της, 

εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτή. Το βασικό ωράριο που 

επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι πρωινό ως επί το πλείστον και απασχολεί το 

σύνολο των εργαζοµένων της ∆ιεύθυνσης. Βεβαίως υπάρχουν και επιµέρους ωράρια 

που συµβάλουν στην αποκοµιδή των λαϊκών αγορών κάθε Τρίτη και Σάββατο, την 

Πρωτοµαγιά, η οποία αποκοµίζεται νύχτα και πάσης φύσεως εκτάκτων γεγονότων τα 

οποία είµαστε υποχρεωµένοι να αντιµετωπίσουµε. Είµαστε σε θέση λόγω αυξηµένων 

υποχρεώσεων υγιεινής και ασφάλειας που έχουν προκύψει να ζητήσουµε την έγκριση 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 24ωρη και 7ηµερη απασχόληση  για όλο το 

προσωπικό της ∆ιεύθυνσης κατά κλάδο και αριθµό ως εξής: 

1)-∆ύο (2) ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι 

2)-Τρείς (3) επόπτες καθαριότητας 

3)-Μία (1) επιστάτρια καθαριότητας 

4)-∆έκα οκτώ (18) οδηγοί αυτοκινήτων 

5)-Τρείς (3) χειριστές µηχανηµάτων 

6)-Τριάντα επτά (37) εργάτες καθαριότητας 

7)-Τέσσερις (4) µηχανικούς αυτοκινήτων 

8)-∆ύο (2) ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων 

 

αναλύοντας τους άξονες και τους λόγους που επιτάσσεται να γίνει αυτό.  

Α)-Στην πρωινή βάρδια που ξεκινάει από τις 06.30πµ. και τελειώνει στις 12.45µ.µ. 

γίνεται το βασικό ωράριο αποκοµιδής της πόλης.  

Β)-Στην µεσηµβρινή βάρδια που ξεκινάει στις 14.00µ.µ. και τελειώνει στις 20.15µ.µ. 

γίνεται η καθαριότητα της λαϊκής αγοράς, η αποκοµιδή των εργοστασίων και 

κεντρικών οδών που έχουν µικροεπιχειρήσεις  και γενικότερα αντιµετωπίζονται 

πολλά έκτακτα  περιστατικά που βλάπτουν γενικά την υγιεινή των πολιτών (π.χ. 

νεκρά ζώα που πρέπει να µαζευτούν-ακαθαρσίες  από διερχόµενα µεγάλα οχήµατα 

που δηµιουργούν προβλήµατα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες-αντιµετώπιση 

ατυχηµάτων, σπασµένα µέρη αυτοκινήτων-λάδια κλπ.). 

 Γ)-Στην βραδινή  βάρδια που ζητάµε να ενταχθεί σαν καινούργιο δεδοµένο µε 

ωράριο 10.00µ.µ. έως 06πµ. Θέλουµε να διασφαλίσουµε την καθαριότητα στην πόλη 

που δηµιουργείται κατ΄ αρχήν από την έντονη νυχτερινή ζωή, να συµβάλουµε στην 

βιωσιµότητα σε καιρούς κρίσης των µικροεπιχειρηµατιών, που πρέπει να έχουν τα 

µαγαζιά τους µια υγιεινή και καθαρή εικόνα για να προσελκύουν κόσµο. Να 

δείχνουµε σαν πόλη ένα ωραίο πρόσωπο στους επισκέπτες που µας επιλέγουν για να 

διασκεδάσουν και επιπλέον να αποσυµφορήσουµε ορισµένες κεντρικές αρτηρίες από 
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την κίνηση αποκοµίζοντας τα απορρίµµατα νύχτα και κάνοντας πλύση των κάδων 

γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι τα τελευταία χρόνια η πόλη µας έχει µεγάλο κυκλοφοριακό 

πρόβληµα, το βιώνουµε όλοι µας και εµείς θέλουµε, εφόσον µας το εγκρίνεται να 

βοηθήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πιστεύουµε ότι έτσι δεν 

επιφορτίζουµε το περιβάλλον µε µεγαλύτερη  ρύπανση και βοηθάµε και προς αυτό 

όσο µπορούµε. Τελειώνοντας θα θέλαµε αυτό να διευρυνθεί για όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδας γιατί τα ίδια ισχύουν και το Σαββατοκύριακο και επιβάλλεται κατά τη 

γνώµη µας η πόλη να έχει ωραία εικόνα, πρώτα απ΄ όλα για τους πολίτες µας και 

έπειτα για τους επισκέπτες µας. Η καθαριότητα είναι σοβαρή παράµετρος για τη ζωή 

όλων µας και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουµε να συµβάλουµε µε γνώµονα την 

καλύτερη όσο γίνεται ποιότητα ζωής. 

 Συνοψίζοντας η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας κατά τη γνώµη µας πρέπει να λειτουργεί 

σε 24ωρη βάση επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα ως εξής: Από ∆ευτέρα έως Κυριακή 

α)-06.30π.µ. έως 12.45µ.µ. β)-14.00µ.µ. έως 22.00µ.µ. και γ)-22.00µ.µ. έως 06.00π.µ. 

Ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και το υπάρχον προσωπικό θα εργάζεται σε 

πενθήµερη εργασία και ωράριο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

   Η ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών µας έστειλε το υπ΄ αριθµ. 419/11-1-2013 

έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 «Όπως κι εσείς γνωρίζετε το άλσος µας, εκτάσεως 435 περίπου στρεµµάτων, γίνεται 

συχνά αντικείµενο βανδαλισµών, κλοπών κλπ. Στις κακόβουλες αυτές πράξεις 

προστίθεται η πρόκληση πυρκαγιών, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Το άλσος 

που είναι ένας από τους ελάχιστους εναποµείναντες πνεύµονες πρασίνου στο 

λεκανοπέδιο, οφείλει να προστατεύεται όλο το έτος. Είναι λοιπόν αναγκαία η φύλαξή 

του, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σε τρεις βάρδιες (πρωινή-απογευµατινή-

βραδυνή), όλες τις ηµέρες του µήνα, φύλαξη η οποία εντείνεται µε περισσότερο 

προσωπικό, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1
η
 Μαϊου έως 31

η
 

Οκτωβρίου). Παράλληλα είναι αναγκαία για την αντιπυρική περίοδο, η προετοιµασία 

του άλσους και των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι µετά τη συνένωση 

των δυο ∆ήµων Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος έχουν αυξηθεί κατά πολύ, χωρίς όµως 

αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού. Η προετοιµασία ανάγεται κυρίως σε κλαδέµατα-

κουρέµατα, κοπές ξερών δέντρων, θάµνων κλπ. ξεχορταριάσµατα, έλεγχος-

συντήρηση-παρακολούθηση δικτύου πυροπροστασίας άλσους και πυροσβεστικών 

φωλιών. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται, απασχολούνται 1 

γεωπόνος, 1 τεχνολόγος γεωπόνος, 2 εργοδηγοί, 2 επόπτες, 2 δασοφύλακες, 4 

δενδροκηπουροί, 11 εργάτες πρασίνου, ένας υδραυλικός, 1 οδηγός. Κάθε χρόνο το 

υπάρχον προσωπικό, ενισχύεται κατά την αντιπυρική  περίοδο, µε προσωπικό µε 

σύµβαση ορισµένου χρόνου ειδικοτήτων οδηγών, φυλάκων, εργατών πυρασφάλειας-

καθαριότητας. Λόγω  της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της 

µορφής της υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται πιο πάνω, παρακαλούµε για τις 

ενέργειές σας, προκειµένου να καθιερωθεί για το έτος 2013 κατ΄ εξαίρεση, πέραν του 

πενθηµέρου και του κανονικού ωραρίου, η λειτουργία της υπηρεσίας και του 

προσωπικού, που απασχολείται στη ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, είτε είναι 

τακτικό, είτε µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, επί 24ωρου βάσεως, για 

όλες τις ηµέρες του µήνα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους». 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
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Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών µας έστειλε το  αριθµ. 432/11-1-2013 

έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Κοιµητηρίου  

του ∆ήµου µας επιβάλλεται λόγω της φύσης της εργασίας τους να προσφέρουν 

εργασίες πέρα του πενθηµέρου εργασίας τους και πέρα του καθορισµένου χρόνου 

εργασίας τους, κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες και κατά τις ηµέρες του 

Σαββάτου, Κυριακής και εξαιρέσιµες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και ως εκ 

τούτου καθίσταται ανάγκη για την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας στο εν λόγω 

προσωπικό ως ακολούθως: 

1)-Καθίσταται απαραίτητη η λειτουργία του Τµήµατος Κοιµητηρίου κατά το 

Σάββατο, επί του συνόλου των παρεχόµενων υπηρεσιών του, όπως αυτές 

προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ του δήµου και µε ταυτόχρονη απασχόληση του 

αναγκαίου προσωπικού κατά περίπτωση, µε µετάθεση της καθιερωµένης ηµέρας 

ανάπαυσης σε µια εκ των ηµερών ∆ευτέρας έως Παρασκευής της εβδοµάδας που 

ακολουθεί. Η λειτουργία του Νεκροταφείου κρίνεται επιτακτική προκειµένου κατά 

κύριο λόγο να εκτελούνται ταφές και θα απασχολούνται για τον σκοπό αυτό 

τουλάχιστον ένας υπάλληλος των διοικητικών υπηρεσιών του τµήµατος και όσοι εκ 

του εργατοτεχνικού προσωπικού κρίνεται αναγκαίο κάθε φορά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να εκτελεστεί ταφή κατά την ηµέρα του Σαββάτου θα είναι η 

τακτοποίηση κάθε αναγκαίας για τον σκοπό αυτό οικονοµικής δοσοληψίας µε το 

Ταµείο του ∆ήµου µέχρι το µεσηµέρι της προηγούµενης Παρασκευής. Ως εκ τούτου 

πρέπει να καθορισθεί η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας συµπεριλαµβανοµένης και της 

ηµέρας του Σαββάτου σε αυτή, για το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος, ήτοι για 

τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ∆Ε και για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 

και για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Τµήµατος, ήτοι ένα (1) Νεωκόρο του 

κλάδου ΥΕ, δέκα (10) εργάτες του κλάδου ΥΕ, ενός (1) εργάτη Ι∆ΑΧ και δύο (2) 

εργατών Ι∆ΟΧ. 

2)-Καθίσταται απαραίτητη η απασχόληση του αρµόδιου για τη φύλαξη του χώρου 

του Νεκροταφείου προσωπικού επί 24ώρου και ως εκ τούτου η 24ωρη λειτουργία 

καθώς και η λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες της εν λόγω υπηρεσίας 

του Τµήµατος Κοιµητηρίου του ∆ήµου µας που απασχολείται µε τη φύλαξη και 

λειτουργία του Νεκροταφείου σε καθηµερινή βάση, επί 24ώρου βάσεως και 

ολόκληρο το έτος, ήτοι καθίσταται η ανάγκη απασχόλησης ως άνω για πέντε (5) 

υπαλλήλους-φύλακες του Τµήµατος. 

Η δαπάνη που απαιτείται για τον σκοπό αυτό, ήτοι της απασχόλησης των φυλάκων 

για όλο το έτος θα καλυφθεί, από πίστωση ύψους 10.000,00 € που θα προβλεφθεί 

στον Κ.Α. 45.6012.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 

έτους 2013 και επόµενων ετών. 

  Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 616/16-1-2013 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, η δαπάνη που θα προκύψει από την 24ώρη λειτουργία 

των ανωτέρω υπηρεσιών  θα καλυφθεί από τους Κ.Α.  20.6012.001 ποσού 80.000,00 

€, 35.6012.001 ποσού 20.000,00 € και 45.6012.001 ποσού 10.000,00 € αντίστοιχα, 

του υπό κατάρτιση  προϋπολογισµού του  οικονοµικού έτους 2013.                       

  Κατόπιν αυτών καλείσθε σύµφωνα µε τις διατάξεις  των παραγράφων 2,3 & 6 του 

άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 και τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών α)-

∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού β)-∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου και γ)-∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου µας να εγκρίνετε για το έτος 2013 την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και 

λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και 
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λειτουργίας το Σάββατο του Τµήµατος Κοιµητηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τις 
επιµέρους εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου 
και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις  των παραγράφων 2,3 & 6 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 
• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς τον κ. Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας αφενός και λειτουργίας τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες αφετέρου των Υπηρεσιών α)-∆ιεύθυνσης  
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού β)-∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου και γ) καθώς και λειτουργίας το Σάββατο του Τµήµατος Κοιµητηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για το 
έτος 2013, καθιερωµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας καθώς και 24ωρης 
λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για το προσωπικό που 
απασχολείται στη φύλαξη του Κοιµητηρίου, δεδοµένου ότι αυτό επιβάλλεται από τις 
συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη µορφή των εν λόγω Υπηρεσιών. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   16/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
   
    
Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 
1)-Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου                                         
 2)-Γραφείο Α/δηµάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού  
 3)-Γραφείο Α/δηµάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                           
 4)-Γραφείο Α/δηµάρχου Οικον. Υπηρεσιών             
5)-Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 
 6)-∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
 7)-∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                           
 8)-∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
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