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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 34/27-11-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  276/2017 
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας 

διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 27 Νοεμβρίου 
2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21138/23-11-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Παπανίκος Δημήτριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Δήμας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης 
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

  ------------ 

  Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος. 
      Στην αρχή της υπ’ αριθ. 277/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
      Στο τέλος της υπ’ αριθ. 288/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
      Στο μέσον της υπ’ αριθ. 303/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 
      ………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως και 

θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 17 Νοεμβρίου 2017 
εισήγηση  της Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου 
μας, κας Φωτ. Στυλιανοπούλου με  θέμα: «Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών 
λειτουργίας διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου», η οποία έχει ως εξής:  
 

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.3584/2007: «Με 
απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης), μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων 
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 τους 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 ημέρας της Δευτέρας». 
           Με τον Ν.4354/2015 ορίζονται τα σχετικά με την αποζημίωση υπερωριακής 
απασχόλησης για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 
        Με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25-7-2011 ( ΦΕΚ 1659/2011 τ.Β΄ ) του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθιερώνονται οι ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των 
Ν.Π.Δ.Δ.  
        Με τις διατάξεις του άρθρου  20 του Ν.4354/2015 έγινε ρύθμιση του ανωτάτου ορίου 
των ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Υπηρεσιών Καθαριότητας 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες. 
        Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και για τους παρακάτω αναφερόμενους 
λόγους, καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας, διαφόρων 
Υπηρεσιών του Δήμου ως εξής : 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων  
Α) Η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων, κρίνεται 
απαραίτητη λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας.  
         Συγκεκριμένα, η εν λόγω Υπηρεσία οργανώνει καθημερινά προγράμματα 
αποκομιδής απορριμμάτων και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού οδών και 
κοινοχρήστων χώρων, προγράμματα πλυσίματος και επισκευής κάδων. Καλύπτει τις 
ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία δύο (2) Λαϊκών Αγορών ( Τρίτη και 
Παρασκευή) στα Μέγαρα και μια (1) στη Νέα Πέραμο (Παρασκευή), με πρόγραμμα 
αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμό των χώρων λειτουργίας αυτών. 
        Οργανώνει προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων τα Σαββατοκύριακα και τις 
Εξαιρέσιμες ημέρες, των κεντρικών οδών των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας 
Περάμου, αλλά κυρίως της περιοχής της Πάχης, της παραλιακής ζώνης από Λουτρόπυργο 
έως και Νέα Πέραμο, της Κινέττας και του Αλεποχωρίου ( Ντουράκο), λόγω της 
λειτουργίας μεγάλου αριθμού Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
        Η αύξηση του πληθυσμού, η μεγάλης έκτασης παραλιακή ζώνη του Δήμου Μεγαρέων 
η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παραθεριστών, έχει ως αποτέλεσμα την  αύξηση του 
όγκου των σκουπιδιών και των ανακυκλούμενων υλικών αλλά και την ανάγκη συνεχούς 
επίβλεψης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στους δρόμους, τις 
πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, πέραν της αποκομιδής των 
σκουπιδιών, ο καθαρισμός των δρόμων – για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης – 
πρέπει να γίνεται σε ώρες με μειωμένη κυκλοφοριακή κίνηση ( νυχτερινές κυρίως ).  
         Ένας ακόμη λόγος που καθιστά αναγκαία την 24ωρη λειτουργία είναι, ότι το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, πρέπει να εργαστεί απογευματινές και νυχτερινές ώρες για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την προετοιμασία διαφόρων 
εκδηλώσεων, σε δρόμους, πλατείες, παραλίες κλπ (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, εκθέσεις), η διαμόρφωση των οποίων θα πρέπει να γίνεται σε ώρες μειωμένης 
κυκλοφοριακής κίνησης, σε Κυριακές και σε ημέρες αργίες, αλλά και για την αντιμετώπιση 
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία , 
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δεδομένου ότι, το υπηρετούν στο εν λόγω Τμήμα προσωπικό, καλύπτει τις ανάγκες 
πολιτικής προστασίας της πόλης μας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων (π.χ. 
πλημμύρες) και πυρκαγιών.    
Β) Η καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου από 
ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, είναι απαραίτητη 
δεδομένου ότι, το προσωπικό της εν λόγω Υπηρεσίας, θα πρέπει να εργαστεί 
απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθώς επίσης Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
δηλαδή  ώρες και ημέρες με μειωμένη κυκλοφοριακή κίνηση , για την διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου (πλατειών και πάρκων) για διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στους χώρους 
αυτούς ( π.χ. η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια  Έκθεση «Μεγάρων Γη», εκθέσεις κτλ). 
Επίσης, η κίνηση με καλαθοφόρα οχήματα για το κλάδεμα δένδρων και η κίνηση 
βυτιοφόρων για το πότισμα και άλλων οχημάτων μεταφοράς κλαδιών , χωμάτων κλπ, 
επιβάλλεται να γίνεται ώρες που δεν υπάρχει κίνηση, τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων, 
όσο και για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Γ) Η καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων από 
ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, κρίνεται απαραίτητη, ως 
επικουρική της 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων, δεδομένου ότι, 
το εν λόγω Τμήμα έχει στην ευθύνη του, την συντήρηση και την αποκατάσταση κάθε είδους 
βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου, τα οποία 
είναι αναγκαία για τις εργασίες των Εξωτερικών Συνεργείων. 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Η καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης από ώρας 06:00 έως 
24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, καθίσταται αναγκαία , γιατί μεταξύ των 
άλλων αρμοδιοτήτων, το εν λόγω Τμήμα έχει και την ευθύνη διαχείρισης , συντήρησης και 
άμεσης αποκατάστασης των βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.  
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Α) Η καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων από ώρας 
07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, είναι απαραίτητη για τις ανάγκες 
στήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου, προκειμένου να προετοιμάζονται οι 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας  και των 
διαφόρων Επιτροπών, καθώς επίσης και να τηρούνται τα πρακτικά των 
προαναφερόμενων συνεδριάσεων. 
Β) Η καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου από 
ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, καθίσταται αναγκαία, για 
τις ανάγκες λειτουργίας του Ληξιαρχείου που αφορούν τη σύνταξη και έκδοση 
απαραίτητων εγγράφων των έκτακτων περιστατικών που ανακύπτουν, την τέλεση 
πολιτικών γάμων κτλ. 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
Η καθιέρωση λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, είναι 
αναγκαία, για την υποστήριξη των ζωντανών μεταδόσεων των συνεδριάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Δήμου και των εκδηλώσεων που μεταδίδονται απευθείας μέσω 
του δικτυακού καναλιού του Δήμου. 
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και 
Τουρισμού 
Α) Η καθιέρωση λειτουργίας των Τμημάτων: 1) Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής 
Κοινωνικών  Υπηρεσιών, και 2) Κοινωνικής πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, καθίσταται αναγκαία, 
για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και τη συμμετοχή σε δράσεις 
που στοχεύουν στην στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως σίτιση, διανομή 
τροφίμων, κοινωνική προστασία κτλ. 
Β) Η καθιέρωση  λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς 
επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, είναι απαραίτητη, για τη γραμματειακή υποστήριξη της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προετοιμασία των συνεδριάσεων και την τήρηση 
πρακτικών. 
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Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Νέα Πέραμο 
Η καθιέρωση  λειτουργίας του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, με έδρα τη Νέα 
Πέραμο από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες, κρίνεται 
απαραίτητη, για να προετοιμάζονται οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας 
Νέας Περάμου και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, να τηρούνται τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων και να διαφυλάσσεται η ορθή λειτουργία του Ληξιαρχείου 
Νέας Περάμου (σύνταξη και έκδοση απαραίτητων εγγράφων των έκτακτων περιστατικών 
που ανακύπτουν, την τέλεση πολιτικών γάμων κτλ.) 
 
Η καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των προαναφερομένων Υπηρεσιών, 
προκαλεί δαπάνη, συνολικού ποσού 155.800,00 ΕΥΡΩ, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
υπό ψήφιση και έγκριση  προϋπολογισμό, του Δήμου Μεγαρέων οικονομικού έτους 2018 
και συγκεκριμένα τους παρακάτω Κ.Α. : 
10.6012.0001, 10.6012.0003, 10.6012.0004, 10.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6022.0001, 
20.6042.0001, 20.6012.0002, 20.6022.0002, 45.6012.0001, 25.6012.0001, 30.6012.0001,  
30.6022.0001, 35.6012.0001 και  35.6022.0001  
Ανάλογη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του 
προϋπολογισμού του Δήμου. 
Ύστερα από τα ανωτέρω , εισηγούμαστε την καθιέρωση :   
Α. Την 24ωρη λειτουργία του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων  
Β.  Την λειτουργία από ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων : Σχεδιασμού & Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης 
& Συντήρησης Οχημάτων της  Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & 
Εξωτερικών Συνεργείων  
Γ. Την λειτουργία από ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες, του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της  Δ/νσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών . 
Δ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων: Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων και Δημοτικής 
Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
Ε. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
ΣΤ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων: Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών  
Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Παιδείας 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και 
Τουρισμού, και 
Ζ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες, του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, με έδρα τη Νέα Πέραμο. 

 

 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή έκρινε απαραίτητο να προβεί στην 
λήψη απόφασης για την εξαίρεση της εφαρμογής του πενθημέρου εργασίας, εφ’ 
όσον επιβάλλεται και κατόπιν εντολής του  κ. Δημάρχου.  
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν.3854/07, του άρθρου 20 
του Ν.4024/2011 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/2011 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και  τις Δ/ξεις του άρθρου του άρθρου 176 του Ν.4261/2014.  
 

 
 
 
 
 



 5

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23)  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 

 Α) Εγκρίνει, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της 
παρούσης, την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών 
του Δήμου Μεγαρέων (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/07) ως εξής: 
 
α. Την 24ωρη λειτουργία του Τμήματος Εξωτερικών Συνεργείων της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων , 
καθώς επίσης Κυριακές και Εξαιρέσιμες 

 
β.  Την λειτουργία από ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων : Σχεδιασμού & Συντήρησης Πρασίνου και 
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της  Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων. 

  
γ. Την λειτουργία από ώρας 06:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες, του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της  Δ/νσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών . 

 
δ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων: Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων και 
Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών. 

ε. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

 
στ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες, των Τμημάτων: Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής 
Κοινωνικών  Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, και 

 
ζ. Την λειτουργία από ώρας 07:00 έως 24:00 καθώς επίσης Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες, του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, με έδρα τη Νέα 
Πέραμο. 

 
Η καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των προαναφερομένων 

Υπηρεσιών, προκαλεί δαπάνη, συνολικού ποσού 155.800,00 ΕΥΡΩ, η οποία έχει 
προβλεφθεί στον υπό ψήφιση και έγκριση  προϋπολογισμό, του Δήμου Μεγαρέων 
οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τους παρακάτω Κ.Α. : 
10.6012.0001, 10.6012.0003, 10.6012.0004, 10.6022.0001, 20.6012.0001, 
20.6022.0001, 20.6042.0001, 20.6012.0002, 20.6022.0002, 45.6012.0001, 
25.6012.0001, 30.6012.0001,  30.6022.0001, 35.6012.0001 και  35.6022.0001  

Ανάλογη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος μειοψηφεί επειδή: 

«Γνωρίζοντας ότι το θέμα είναι για την αμοιβή των εργαζομένων της επί 24ωρου 
και των 7-12, η διαφωνία μου είναι στην νομοθεσία που επιβάλλει αυτή την αλλαγή 
και συμφωνώ με τις προτάσεις των εργαζομένων της ΠΟΕ ΟΤΑ». 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 276/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Σταμούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


