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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  101/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕ 24ΩΡΗ 

ΒΑΣΗ» 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, η 

οποία είχε ως εξής: 

     «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 36 παρ.3 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 

Α’/143/28-06-2007) ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης , µετά από 

πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να καθιερώνει εξαιρέσεις από την 
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εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας, καθώς και καθηµερινό ωράριο εργασίας κατά 

τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας η το είδος 

και την µορφή της υπηρεσίας. Με την ίδια διαδικασία και εφόσον το επιβάλουν οι 

συνθήκες λειτουργίας η το είδος της υπηρεσίας ,µπορεί να ορίζεται για όλο η για 

µέρος του προσωπικού, ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας.  

 

     Με  την αριθµ. 21/2013 (Α∆Α: ΒΕΧΟΩΡΠ-2ΤΟ) απόφασή µας, ‘’περί καθιέρωσης σε  

εικοσιτετράωρη λειτουργία καθώς και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 

ηµέρες τµηµάτων  της υπηρεσίας καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού και της 

υπηρεσίας νεκροταφείων του ∆ήµου’’ η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2980/22-3-2013 

όµοια Γεν. Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1133/τ.Β’/11-5-2013 , καθιερώθηκε  η εικοσιτετράωρη  

λειτουργία καθώς και η λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες της 

υπηρεσίας  Αθλητισµού  κατά τµήµα,  κλάδο  και αριθµό υπαλλήλων ως εξής: 

 

     ΤΜΗΜΑ  Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς  

 

                Τρείς  (3) υπάλληλοι.    

           -   ∆ύο   (2) υπάλληλοι ∆Ε Τεχνικών Κηπουρών και  

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνικών Υδραυλικών  

 

    Το 2015 ο  υπάλληλος του Τµήµατος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας 

Γενιάς  Παπαχρήστου  ∆ηµήτριος του   Πέτρου,  κλάδου ∆Ε Τεχνιτών Κηπουρών , µε 

βαθµό Γ’, υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία  λόγω συνταξιοδότησης , 

ενώ παράλληλα στο εν λόγω Τµήµα τοποθετήθηκε ο υπάλληλος  ∆ηµήτριος  

Παπαλαζάρου του Γρηγορίου, του κλάδου ∆Ε Τεχνιτών (Οικοδόµων) , ο οποίος 

υπηρετεί στον ∆ήµο µας κατόπιν απόσπασής του  από το ∆ήµο Αλµωπίας  λόγω 

συνυπηρέτησης µε την ένστολο σύζυγό του  

    Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί  η  αριθµ. 21/2013 (Α∆Α: ΒΕΧΟΩΡΠ-

2ΤΟ) απόφασή µας , η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2980/22-3-2013 όµοια Γεν. 

Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 1133/τ.Β’/11-5-2013,  κατά την παρ. α αυτής ως εξής:  

 

Εγκρίνει και προτείνει: 
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α) Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας καθώς και τη λειτουργία κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες της υπηρεσίας  Αθλητισµού  κατά τµήµα,  κλάδο  και 

αριθµό υπαλλήλων ως εξής: 

 
 

     ΤΜΗΜΑ  Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς  
 
                Τρείς  (3) υπάλληλοι.    

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνικών Κηπουρών,   

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνικών Υδραυλικών και  

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνιτών  (Οικοδόµων)». 

     Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:   

α) Τις διατάξεις των  άρθρων  36 και 171 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-06-2007), 

όπως τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 41 του  Ν. 3979/11,  

(ΦΕΚ138/τ.Α'/16-6-2011).  

β) Τις διατάξεις του άρθρου N. 4024/11 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-2011)  

''Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή  

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015.''   και  

γ)  Τις αριθµ. 21/2013 & 261/2013 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

δ) Την ανάγκη τροποποίησης των ειδικοτήτων των υπαλλήλων του Τµήµατος Παιδείας, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς  

ε) Τη µε αριθµ. πρωτ. 3.161/15.2.2016 Βεβαίωση Τµήµατος Προϋπολογισµού, 

Λογιστηρίου & Προµηθειών 

 Αποφασίζει οµόφωνα 

 Τροποποιεί την αριθµ. 21/2013 (Α∆Α: ΒΕΧΟΩΡΠ-2ΤΟ) απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε θέµα «Καθιέρωση λειτουργίας ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου σε 

24ωρη βάση», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1133/τ.Β’/10-5-2013,  όπως τροποποιήθηκε 

– συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 261/2013 (Α∆Α: ΒΛ96ΩΡΠ-Θ29) όµοια απόφαση που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2776/τ.Β’/31-10-2013,  κατά την παρ. α αυτής ως εξής:  

 

Εγκρίνει και προτείνει: 

α) Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας καθώς και τη λειτουργία κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες της υπηρεσίας  Αθλητισµού  κατά τµήµα,  κλάδο  και 

αριθµό υπαλλήλων ως εξής: 
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     ΤΜΗΜΑ  Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς  
 
                Τρείς  (3) υπάλληλοι.    

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνικών Κηπουρών,   

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνικών Υδραυλικών και  

           -   Ένας  (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνιτών  (Οικοδόµων)». 

  

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016 καθώς και για τα επόµενα έτη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  101/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

και Νέας Γενιάς κ. Χ. Τσιβόγλου 
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