
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-11-2021  17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 17ην του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

17593/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  11Ο  Η.Δ. 

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας 

υπηρεσιών του Δήμου  (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/2007). 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρείς (3) ήτοι: οι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ- Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος –Κωνσταντίνος. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Δελακουρίδης Ιωάννης 

Γκιζελή Αλίκη       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 157/17-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 17874/18-11-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση 1ου θέματος Η.Δ.   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαροκοπός Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησαν μετά την 

ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα- Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα- Βασιλική, Παπαχρόνης 

Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Τρέζου Μαρία – Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

            Με την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και 

Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων 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, 

καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.» 
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Με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  καθιερώνονται οι   ώρες   προσέλευσης   και   αποχώρησης των υπαλλήλων των 

δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.. 

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α2 περ.β του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/16.12.2015) 

στην υπερωριακή εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

ενενήντα έξι (96), ανά υπάλληλο, ανά εξάμηνο. Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που 

ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, για το οποίο το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά εξάμηνο.   

        Με την παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 ορίζονται τα σχετικά με την ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

 Σύμφωνα με το οικ.88776/22059/20.10.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «οι 

αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών δεν 

ανανεώνονται ετησίως οπότε και δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφουν ημερολογιακό έτος, εκτός αν αυτό είναι 

επιθυμητό. Το διαφορετικό ωράριο λειτουργίας καθιερώνεται μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των 

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

 Με το 169/4.11.2020 (ΑΔΑ : 631ΡΩΗ8-Ψ5Ι) απόσπασμα από το πρακτικό της 4.11.2020 συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού αποφασίσθηκε ομόφωνα η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & η εξαίρεση 

της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ.3, αρ.36, του 

Ν.3584/2007. 

 Με το 18353/17.12.2020 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με την παροχή 

διευκρινίσεων για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου μας δηλώθηκε σχετικός 

πίνακας που καθορίζει τον κλάδο, τον αριθμό και τη σχέση εργασίας των υπαλλήλων κάθε τμήματος για το οποίο 

απαιτείται η 24ωρη λειτουργία ή (και) η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, καθώς και το 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των ανωτέρω τμημάτων. 

 Με την 1260/7.1.2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίσθηκε η 

καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 72/Β΄/15.1.2021).   

Mε βάση τα ανωτέρω, καθώς και  : 

1. Για την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά την αποκομιδή των σκουπιδιών, για την 

αποσυμφόρηση των δρόμων του προαστίου κατά τις ώρες αιχμής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας (εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία κατά τις 

Κυριακές και Αργίες) των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας  καθ΄όλη τη διάρκεια του 

24ώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας (εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και 

λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες) για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

2. Επίσης, για τους Φύλακες και τους Φύλακες Νυχτοφύλακες στην αρμοδιότητα των οποίων είναι η 

φύλαξη των σχολικών και δημοτικών κτιρίων , απαιτείται η απασχόλησή τους σε 24ωρη βάση όλες 
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τις ημέρες της εβδομάδας (εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία 

κατά τις Κυριακές και Αργίες) . 

3. Οι παιδικές χαρές του Δήμου επιβάλλεται να λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η ασφάλεια 

του χώρου λόγω των μικρών παιδιών που τις επισκέπτονται είναι αναγκαία. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε 

να εγκρίνετε την εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία κατά τις 

Κυριακές και Αργίες, των Φυλάκων Παιδικών Χαρών. 

4. Λόγω υπηρεσιακών αλλά και έκτακτων αναγκών ο δήμος μπορεί να απασχολήσει υπαλλήλους των κλάδων 

Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και Υδραυλικών καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω προγραμματισμένων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων που απαιτούν την επίβλεψη των ηλεκτρολόγων αλλά και λόγω βλαβών που 

μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτα στα δίκτυα του προαστίου και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας (εξαίρεση της 

εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες), για τους 

υπαλλήλους των κλάδων Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και Υδραυλικών του δήμου. Επίσης ο δήμος 

μπορεί να απασχολήσει υπαλλήλους του κλάδου Τεχνιτών ειδικότητας Οικοδόμων όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας λόγω βλαβών που μπορεί να προκληθούν  στα κτίρια, στη σήμανση και στο οδικό δίκτυο από 

βανδαλισμούς, τροχαία ατυχήματα κλπ. και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εξαίρεση 

της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των 

Τεχνιτών Οικοδόμων.  Ο δήμος μπορεί να απασχολήσει έναν υπάλληλο του κλάδου Τεχνιτών ειδικότητας 

Ξυλουργών όλες τις ημέρες της εβδομάδας λόγω βλαβών που μπορεί να προκληθούν στα κτίρια, σε ξύλινες 

περιφράξεις κλπ. από βανδαλισμούς ή τροχαία ατυχήματα κλπ. και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε την εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία κατά τις 

Κυριακές και αργίες του Τεχνίτη Ξυλουργού. Τέλος ο δήμος μπορεί να απασχολήσει έναν υπάλληλο 

του κλάδου Τεχνιτών ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών όλες τις ημέρες της εβδομάδας λόγω βλαβών που 

μπορεί να προκληθούν στα κτίρια και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους από βανδαλισμούς (γκράφιτι) 

κλπ. και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης 

εργασίας και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή. 

5. Δεδομένου ότι η συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος Πρασίνου σε ομάδες εκτάκτων αναγκών 

της Πολιτικής Προστασίας (π.χ χειρισμό μηχανημάτων) και λόγω της απαραίτητης διεκπεραίωσης των 

προγραμματισμένων εργασιών που θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ημέρες και ώρες (π.χ ψεκασμοί – 

λιπάνσεις – κλαδέματα ) προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια δημοτών και διερχομένων, ή 

λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων σε ημέρες αργιών, κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση 

24ωρης λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας (εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης 

εργασίας και λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες), του εν λόγω τμήματος. 

 

  Οι τροποποιήσεις στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα που διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής με το σχετικό 18353/17.12.2020 έγγραφό μας είναι οι παρακάτω : 

1.  Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α) ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

TE ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΤΟΠ/ΦΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 

1 ΜΟΝΙΜΟΣ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 26 
 

ΜΟΝΙΜΟΙ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΜΟΝΙΜΟΙ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

3 ΜΟΝΙΜΟΙ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

60 ΜΟΝΙΜΟΙ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ 5 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
(ΒΥΤΙΟΥ) 

1 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)  

2 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 

1 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
 
 

27 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 

Β) ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 4 ΜΟΝΙΜΟΙ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΔΕ  
ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 ΜΟΝΙΜΟΣ 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1 Ι.Δ.Α.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

14 Ι.Δ.Ο.Χ. 24ΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
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2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΕ  
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

0 ΜΟΝΙΜΟΣ 06:00 ΕΩΣ 22:00 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

 

Η δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το 

οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ύψος των 476.500 € και θα βαρύνει τους Κ.Α :15.6011, 20.6011, 30.6011, 

35.6011, 20.6021, 35.6021, 20.6041, 30.6041, 35.6041, 15.6012, 20.6012, 30.6012, 35.6012, 20.6022, 30.6022, 

35.6022, 20.6042, 30.6042, 35.6042. Δαπάνη αντίστοιχου ύψους περίπου προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος 

των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και 

(ή) την εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της φύσεως των αντικειμένων εργασίας που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, σε σχέση με τον πίνακα που 

διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18353/17.12.2020 έγγραφό μας.   

 Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν.3584/2007, 

5. Τις διατάξεις της παρ. Α2 περ.β του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/16-12-2015), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 4354/2015, 

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

8. Το οικ. 88776/22059/20.10.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

9. Την υπ’ αριθμ. 169/4.11.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

10. Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18353/17.12.2020 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1260/7.1.2021 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης 

διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 72/Β΄/15.1.2021), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας 

των αναφερομένων στην εισήγηση υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 

του Ν. 3584/2007. 

2) Η δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το 

οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ύψος των 476.500,00 € και θα βαρύνει τους Κ.Α :15.6011, 20.6011, 

30.6011, 35.6011, 20.6021, 35.6021, 20.6041, 30.6041, 35.6041, 15.6012, 20.6012, 30.6012, 35.6012, 

20.6022, 30.6022, 35.6022, 20.6042, 30.6042, 35.6042. Δαπάνη αντίστοιχου ύψους περίπου προκαλείται 

για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  17ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17- 11- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 18-11-2021 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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