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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  01 /02/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “«Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και του  
       κανονικού ωραρίου για τις υπηρεσίες της Δ/νσης Γεωτεχνικών, της Δ/νσης
       Καθαριότητας και της Δ/νσης Οικ/κών (Δημοτικό Νεκροταφείο).» 
   Σχετ. : Ο Νόμος 1735/87 και ο Νόμος 3584/07.”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 01/02/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 944/28 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
944/28 – 01 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ  
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ    ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ          
12.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
15.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
16.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
17.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ  8 ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8 ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ αρ. 
πρ.  717/ 21 - 01 - 2010 εισήγησή του, ζητεί την συζήτηση και  λήψη απόφασης, για το θέμα με τον 
παραπάνω τίτλο. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω θέμα και για 
ενημέρωση του Σώματος είπε τα ακόλουθα :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών κ΄ Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» οι ημέρες εργασίας ενός υπαλλήλου ορίζονται σε πέντε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 
 Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, και μετά από πρόταση των οικείων 
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων, μπορεί οποτεδήποτε: 
Να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσίες,  
κλάδο και αριθμό υπαλλήλων χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας ή και του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 

Στη συνέχεια ενημερώθηκε το Σώμα με τα παρακάτω: 
1)  Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι το Άλσος μας γίνεται συχνά αντικείμενο 
βανδαλισμών, πυρκαγιών και άλλων κακόβουλων πράξεων.  Κατά συνέπεια κρίνεται  απαραίτητη, η 
φύλαξη και ο καθαρισμός καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδος. 
Ειδικότερα εντείνεται ο καθαρισμός και η φύλαξη αυτού κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 
(1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου) 
Το προσωπικό που θα απασχολείται στη φύλαξη του Άλσους (κυρίως δασοφύλακες και οδηγοί) είτε 
είναι τακτικό είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρέπει να απασχολείται σε τρεις βάρδιες, πρωινή, 
απογευματινή και βραδινή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας. 
2) Η Δ/νση Καθ/τας με την αριθμ. πρωτ. 15051/8-10-09 εισήγηση της κρίνει επίσης απαραίτητη την 

απασχόληση του προσωπικού της κατά τις Κυριακές κ΄ Αργίες λόγω αυξημένων αναγκών της 
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υπηρεσίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων αφ’ ενός μεν λόγω του επερχόμενου θέρους αφ’ 
ετέρου προς προστασία της δημόσιας υγείας (αποφυγή εστιών μόλυνσης).  

3)  Η Δ/νση Οικονομικών με το αριθμ. Πρωτ. 15453/14-10-09 έγγραφο της κρίνει απαραίτητη την 
απασχόληση του προσωπικού στο χώρο του Νεκροταφείου ως εξής : 

α. Καθορισμός ωραρίου για όλες τις ημέρες του μήνα για το προσωπικό φύλαξης του χώρου του 
Νεκροταφείου που προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
β. Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας από Τρίτη έως και Σάββατο για την υπηρεσία 
εργατοτεχνικού προσωπικού (άναμμα καντηλιών) με υποχρεωτική ανάπαυση την Κυριακή και την 
Δευτέρα. (το προσωπικό του ανάμματος των καντηλιών εργάζεται Σάββατο λόγω της φύσεως και της 
ιδιαιτερότητας της προσφερόμενης εργασίας) 
 
Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ/κού Σ/λίου και αφού λάβετε υπόψη σας το Ν.1735/87 
(ΦΕΚ 195/87 τ.Α) άρθρο 23 ,και το Ν.3584/07 άρθρο 36(παρ.2 ,3κ΄6) να εγκρίνεται την καθιέρωση 
κατ΄ εξαίρεση πέραν του πενθήμερου, λειτουργίας  της υπηρεσίας και του προσωπικού που 
απασχολείται επί 24ωρου βάσεως και για όλες τις ημέρες του μήνα. 
 

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, το υπ’ αριθμ. πρ. 14861/2-10-09 έγγραφο 
της Δ/νσης Γεωτεχνικών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15051/8-10-09 έγγραφο της Δ/νσης Καθ/τας, το υπ. αριθ. 
Πρωτ. 15453/14-10-09 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, τις δ/ξεις του ν. 3584/07 (Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 
Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του Ν.1735/87 (ΦΕΚ 195/87 τ.Α) και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», καθώς και τις δ/ξεις του ν. 3584/07, 
την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση, πέραν του πενθημέρου, και για όλες τις ημέρες του μήνα απασχόλησης 
του προσωπικού ως εξής: 
 

1)  Τη φύλαξη και τον καθαρισμό καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδος, 
του Άλσους, λόγω του ότι γίνεται συχνά αντικείμενο βανδαλισμών, πυρκαγιών και άλλων 
κακόβουλων πράξεων. Ειδικότερα εντείνεται ο καθαρισμός και η φύλαξη αυτού κατά την διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου (1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου) 
Το προσωπικό που θα απασχολείται στη φύλαξη του Άλσους (κυρίως δασοφύλακες και οδηγοί) είτε 
είναι τακτικό είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα απασχολείται σε τρεις βάρδιες, πρωινή, 
απογευματινή και βραδινή προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας. 
2) Στη Δ/νση Καθ/τας την απασχόληση του προσωπικού της κατά τις Κυριακές κ΄ Αργίες λόγω 

αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων αφ’ ενός μεν λόγω του 
επερχόμενου θέρους αφ’ ετέρου προς προστασία της δημόσιας υγείας (αποφυγή εστιών 
μόλυνσης κ.λ.π.).  

3) Στη Δ/νση Οικονομικών την απασχόληση του προσωπικού στο χώρο του Νεκροταφείου ως εξής : 
α. Καθορισμός ωραρίου για όλες τις ημέρες του μήνα για το προσωπικό φύλαξης του χώρου του 
Νεκροταφείου που προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
β. Καθορισμός πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας από Τρίτη έως και Σάββατο για την υπηρεσία 
εργατοτεχνικού προσωπικού (άναμμα καντηλιών) με υποχρεωτική ανάπαυση την Κυριακή και την 
Δευτέρα. (το προσωπικό του ανάμματος των καντηλιών εργάζεται Σάββατο λόγω της φύσεως και της 
ιδιαιτερότητας της προσφερόμενης εργασίας) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  21 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
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 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 

Μόσχος Α. 
Παντελεάκη Ε. 
Φουλεδάκης Ε. 
Γρετζελιάς Π. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Τομπούλογλου Ι. 

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠ.  
2. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
3. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. 
4. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤ. ΥΠ. 
5. Γ.Γ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
 

                                                                                  
 
 
 


	          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
	          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   ______                                                               
	ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ


