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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/11/2017 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  266 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/28.11.2017,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2017.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,28/11/2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  20:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14417/24.11.2017, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.      
      
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2.Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Αξιώτης Χρήστος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Βεχλίδη Μαρία 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Κολοβού Κων/να 6.Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
13. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
14. Καµπάκας Αντώνης  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  



17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
20. Γαβρίλης  Γεώργιος  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης από την 
πενθήµερη εργασία ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής για το 
έτος 2018 ( επί 12ωρου λειτουργίας και πέραν , καθώς και 24ωρου 
λειτουργίας). 
 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  των 
προϊστάµενων διευθύνσεων του ∆ήµου Καισαριανής   η   οποία έχει ως εξής:    
 
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καισαριανή    24-11-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ.Πρωτ. :   14285 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 

                             Προς  
                           ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής 

 
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας  και εξαίρεσης από την πενθήµερη εργασία 
ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής για το έτος 2018  (επί 12ωρου λειτουργίας και πέραν, 

καθώς και 24ωρου λειτουργίας). 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, ορίζεται πενθήµερη εργασία των Υπηρεσιών, από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή . Επειδή όµως ορισµένες υπηρεσίες παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες απαιτούν 



διαφοροποίηση από το πιο πάνω ωράριο λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την 
παρ. 3α του άρθρου αυτού, να προτείνει στον Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής την έκδοση 
απόφασης εξαίρεσης από την πενθήµερη εργασία. 
 
Επί πλέον, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, απαιτείται να απασχοληθούν υπερωριακά, αφού λόγω έλλειψης 
προσωπικού δεν είναι δυνατόν να καθιερωθεί διπλή βάρδια εργασίας όµως, λόγω των περιοριστικών διατάξεων 
του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 δεν επιτρέπεται αυτό παρά µόνο αν οι συγκεκριµένες υπηρεσίες εργάζονται όλες 
τις ηµέρες του µήνα  ή κατά περίπτωση όλο το εικοσιτετράωρο. 
 
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη οι κάτωθι Υπηρεσίες να λειτουργούν µε διαφορετικά ωράρια εργασίας. 
 
 
1.∆/νση Περιβάλλοντος 
 
Α)  Τµήµα  Καθαριότητας 
 Γίνεται καθηµερινή αποκοµιδή των  απορριµµάτων  λόγω της ιδιαίτερης πυκνότητας πληθυσµού στη περιοχή 
και του όγκου που συσσωρεύετε καθηµερινά. Επί πλέον , στις κύριες  αρτηρίες της πόλης  η αποκοµιδή γίνεται 
και το Σαββατοκύριακο λόγω του µεγάλου όγκου των απορριµµάτων. 

• Του συνεργείου µεταφόρτωσης το οποίο ακολουθεί το τµήµα καθαριότητας. 
• Του γραφείου κίνησης οχηµάτων καθώς τα οχήµατα του δήµου κινούνται 365 µέρες το χρόνο. Στο 

γραφείο κίνησης χρειάζεται πάντα να υπάρχει  προσωπικό διότι είναι υπεύθυνο για την έκδοση 
δελτίων κίνησης των απορριµµατοφόρων.   

• Του συνεργείου Συντήρηση – Επισκευών οχηµάτων και µηχανηµάτων το οποίο υποστηρίζει και 
επισκευάζει σε έκτακτες περιπτώσεις βλάβες των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ∆ήµου 

• Φύλαξη ∆ηµοτικών  Κτιρίων η οποία πραγµατοποιείται όλο το 24ωρο  και επί καθηµερινής βάσεως  
• Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων η οποία πραγµατοποιείται και τα Σαββατοκύριακα. 

 
 
Β)  Τµήµα  Κατασκευών και Συντήρησης έργων 
 
Η ύδρευση του οικισµού (Βλητικός Σταθµός) και του δηµοτικού Νεκροταφείου 365 µέρες το χρόνο, 
από τις γεωτρήσεις του ∆ήµου µαζί µε το αυτοπότισµα του πρασίνου που ανέρχονται σε 400 
στρέµµατα περίπου. 
Στον οικισµό κατοικούν πάνω από 150 άτοµα τα οποία δεν είναι δυνατόν να µείνουν χωρίς νερό. 
Χωρίς νερό δεν µπορούν να µείνουν  επίσης ούτε το  ∆ηµοτικό νεκροταφείο ούτε  οι εκτάσεις 
πρασίνου του ∆ήµου. 
Οι υδραυλικοί του ∆ήµου επισκευάζουν και οποιαδήποτε έκτακτη βλάβη προκύψει. 
  Οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού αντιµετωπίζονται από τους Ηλεκτρολόγους του ∆ήµου. 
Έχει  συµβεί πολλές φορές και σίγουρα θα συµβεί στο µέλλον, να αντιµετωπίζονται βλάβες αργίες και 
νυχτερινές ώρες, για να µη µένει η πόλη στο σκοτάδι. 
Παράλληλα οι ηλεκτρολόγοι καλύπτουν όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του πνευµατικού Κέντρου. 
   Τα υπόλοιπα συνεργεία του τµήµατος, την συντήρηση των σχολείων, επειδή δεν είναι δυνατόν να 
την καλύπτουν σε ώρες µαθηµάτων, την πραγµατοποιούν κύρια Σάββατο – Κυριακή. 
 
Θέλουµε να επισηµάνουµε ακόµα ότι οι εργαζόµενοι του τµήµατος, καλύπτουν πολλές εκδηλώσεις 
που γίνονται στο µνηµείο του Σκοπευτηρίου, που οργανώνονται µε συµµετοχή ξένων κρατών, ή µε 
συµµετοχή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού της χώρας. 
 
Γ) Τµήµα  Πρασίνου 
 
Η συντήρηση 400 στρεµµάτων περίπου πρασίνου, δεν είναι δυνατόν να γίνει στα όρια της πενθήµερης 
εργασίας από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου. 
Όπως είναι σε όλους γνωστό για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα οι εργαζόµενοι του τµήµατος 
ασχολούνται µε το κλάδεµα των δέντρων  που είναι 65 περίπου χιλιόµετρα στην πόλη καθώς και το 
κλάδεµα υψηλών δέντρων.  
Η εργασία αυτή δεν µπορεί να εκτελεστεί τις καθηµερινές λόγω της πυκνής    κυκλοφορίας οχηµάτων 
(Κόµβος Κατεχάκη – Αττική Οδό) ή λόγω λειτουργίας των καταστηµάτων. 
Επίσης συντηρούνται οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν µέσα στα σχολικά κτίρια καθώς η συντήρησή 
τους δεν µπορεί να γίνει όταν αυτά είναι σε λειτουργία. 
 



2) ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
 
Η λειτουργία του Νεκροταφείου επεκτείνεται και µάλιστα υπάρχει µεγάλος φόρτος εργασίας κατά τις 
ηµέρες του Σαββάτου και της Κυριακής οπότε οι επισκέπτες του Νεκροταφείου είναι πολλοί και 
επιπλέον διενεργούνται πολλές εργασίες όπως ταφές, εκταφές και µνηµόσυνα. 

 
3)Γραφείο ∆ηµάρχου, Γραφείο Τύπου-∆ηµοσίων Σχέσεων και Γραφείο Παιδείας – Αθλητισµού 
και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων 
 
Το προσωπικό του Γραφείου ∆ηµάρχου-Τύπου ∆ηµοσίων Σχέσεων κ.λ.π.  καθώς και το προσωπικό 
που εργάζεται στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καισαριανής, το Πνευµατικό Κέντρο & το Γραφείο Παιδείας & 
Αθλητισµού, επιβάλλεται λόγω των διαφόρων πολιτιστικών και αθλητικών  εκδηλώσεων να εργασθεί 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ 
 

Α. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (λειτουργία σε 24/ωρη βάση, καθώς και λειτουργία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) 

2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (λειτουργία σε 24/ωρη βάση, 
καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) 

3. ΦΥΛΑΚΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (λειτουργία σε 24/ωρη βάση, καθώς και λειτουργία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) 

4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (λειτουργία σε 24/ωρη βάση, καθώς και λειτουργία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) 

5. Ο∆ΗΓΟΙ ( λειτουργία σε 16/ωρη βάση 06: 00 – 14:00 και 14: 00 – 22:00, όλες τις ηµέρες τις 
εβδοµάδας , καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιµες 

 
Β. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ(λειτουργία σε 24/ωρη βάση, καθώς και 
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ 
 

Α. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (λειτουργία σε 13/ωρη βάση  07:00 – 15:00 και 12:00 

– 20:00 , όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας καθώς και Κυριακές και Εξαιρέσιµες) 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ( λειτουργία σε 16/ωρη βάση 06: 00 – 14:00 και 14: 00 – 22:00, όλες 

τις ηµέρες τις εβδοµάδας , καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιµες) 
 
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ – ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ κ.λ.π. (λειτουργία σε 
16/ωρη βάση  07:00 – 15:00 και 14:00 – 22:00 , όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας καθώς και Κυριακές και 
Εξαιρέσιµες) 
 
 
  Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 

 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (λειτουργία σε 16/ωρη βάση 06: 00 – 14:00 και 14: 00 
– 22:00, όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας , καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιµες) 

 



2.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (λειτουργία σε 16/ωρη βάση 08:00 – 
16:00 και 13:00 - 21:00, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και Κυριακές και Εξαιρέσιµες) 

 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (λειτουργία σε 16/ωρη βάση  07:00 – 15:00 και 
14:00 – 22:00 , όλες τις ηµέρες τις εβδοµάδας καθώς και Κυριακές και Εξαιρέσιµες) 

 
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση καθίσταται 
ανάγκη για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, 16ωρης λειτουργίας καθώς και εργασίας κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ορισµένων υπηρεσιών  του ∆ήµου  µας για τα έτος 2018.  
 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2018 υπάρχουν εγκεκριµένες πιστώσεις 97.700 € στους 
Κ.Α.  
10.6012.0001 -       6.500  € 
10.6022.0001, -          800 € 
15.6012.0001, -      3.500 € 
15.6022.0001,-       2.200 €           
20.6012.0001, -    47.000 € 
20.6022.0001, -      2.000 € 
30.6012.0001, -       7.500 € 
30.6022.0001, -          500 € 
35.6012.0001, -      10.000 € 
35.6022.0001, -         100 € 
45.6012.0001, -      8.500 € 
45.6022.0001, -         200 € 
70.6012.0001 -         500 € 
70.6012.0002,  -     3.500 € 
70.6022.0003 -          100 € 
ΣΥΝΟΛΟ              93.000 € 
 
 
από τις οποίες θα καλυφθούν οι  εν λόγω δαπάνες. 
 

Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΟΣ  ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. 

 

  ΚΑΡΟΥΣΗΣ Ι.                      ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ Γ.          ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. 

 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

 

 

 

 

 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
΄ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης από 
την πενθήµερη εργασία ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής για το 
έτος 2018 ( επί 12ωρου λειτουργίας και πέραν , καθώς και 24ωρου 
λειτουργίας). 
 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 13)Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
15)Καµπάκας Αντώνιος  16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος 21)Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      28/11/2017 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


