
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκόο Απνθάζεσο:  14/2022 

  Απόζπαζμα από ηο ππακηικό ηηρ 3
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ηος δημοηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ  31
ηρ

  Μαπηίος  2022. 

 

 

ΘΔΜΑ: Καθιέπωζη 24ωπηρ λειηοςπγίαρ & λειηοςπγίαρ ηιρ Κςπιακέρ και 

εξαιπέζιμερ ημέπερ – απγίερ, ηος Σμήμαηορ Καθαπιόηηηαρ, Αποκομιδήρ, 

Ανακύκλωζηρ, Κοινόσπηζηων Υώπων και Οσημάηων, ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος Γςηικήρ άμος, όπωρ αςηό πεπιγπάθεηαι 

ζηον Οπιζηικό Οπγανιζμό Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ (Ο.Δ.Τ.) ηος Γήμος 

Γςηικήρ άμος (ΦΔΚ 1950/Β/14-5-2021). 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 31
ελ

  Μαξηίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε, 

ύζηεξα από ηελ 2981/24-03-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζύγθιηζεο ζπιινγηθώλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνύ». 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) κειώλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

 

ςμμεηέσονηερ  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

6.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  Αντ/ρχος 

9.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

10.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 
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11.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

12.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

13.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

14.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

15.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

17.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

18.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

        Μη ζςμμεηέσονηερ 

 

1.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

2.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

3.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

4.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

5.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

6.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 

 

 

 

 

Πποζελεύζειρ  - Αποσωπήζειρ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 18:55΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεώξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

Β] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο 

θαη ώξα 19:05΄ απνρώξεζε ν δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ.Δκκαλνπήι Δπγεληθόο.
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Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινύ 

Δκκαλνπήι, ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Τδξνύζζαο θ.Δπγεληθόο Υξηζηόδνπινο θαη ν  

πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθθαο θ.Μαζηόο Κσλζηαληίλνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ισάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ισάλλεο, θ.ντιή Αλαζηαζία, θ.Υξήζηνπ 

Δκκαλνπήι, θ.Κηινπθηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ θαη Β] ε 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα . 

 

 

ΘΔΜΑ 2ον: Καθιέπωζη 24ωπηρ λειηοςπγίαρ & λειηοςπγίαρ ηιρ Κςπιακέρ και 

εξαιπέζιμερ ημέπερ – απγίερ, ηος Σμήμαηορ Καθαπιόηηηαρ, Αποκομιδήρ, 

Ανακύκλωζηρ, Κοινόσπηζηων Υώπων και Οσημάηων, ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος Γςηικήρ άμος, όπωρ αςηό πεπιγπάθεηαι 

ζηον Οπιζηικό Οπγανιζμό Δζωηεπικήρ Τπηπεζίαρ (Ο.Δ.Τ.) ηος Γήμος 

Γςηικήρ άμος (ΦΔΚ 1950/Β/14-5-2021). 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (2
ν
)  δεύηεξν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

έδσζε ηνλ ιόγν  ζηνλ  Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ θ.Ισάλλε Κεξακηηδή θαη ν νπνίνο είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Με τθν αρικμ. 27137/4-6-2021 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Αιγαίου   (ΦΕΚ 2916/Β/5-7-2021) κακιερϊκθκε θ  24ωρθ λειτουργία κακϊσ  και θ  

λειτουργία τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ- αργίεσ,όλων των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Περιβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ άμου, όπωσ αυτι 

περιγράφονταν ςτον Μεταβατικό Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Δυτικισ 

άμου (ΦΕΚ 3251/Β/23-8-2019). 

 Με τθν ιςχφ του Οριςτικοφ Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) του Διμου 

Δυτικισ άμου (ΦΕΚ 1950/Β/14-5-2021) καταργικθκε θ Δ/νςθΚακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ 

και Περιβάλλοντοσ με τα αντίςτοιχα τμιματά τθσ και αντικαταςτάκθκε από τθν Δ/νςθ 

Περιβάλλοντοσ θ οποία περιλαμβάνει τοΣμιμα Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου, το Σμιμα 

Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινοχριςτων Χϊρων και Οχθμάτων και το 

Σμιμα Δόμθςθσ. 
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 Ωσ εκ τοφτου προκφπτει θ ανάγκθ για τθν ζκδοςθ νζασ απόφαςθσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτον ιςχφοντα  Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) του Διμου Δυτικισ 

άμου κακϊσ και με τθν      Α.Π. 961/16454/9-12-2021 απόφαςθ Δθμάρχου Δυτικισ άμου  

(ΑΔΑ: 68ΧΔ46ΜΦΟ8-Χ1), περί τοποκζτθςθ υπαλλιλων ςτθν Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ.   

 

Κατόπιν των παραπάνω και  ζχοντασ υπόψθ  

 

1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 36 παρ. 3 του Ν.3584/2007 ςφμφωνα με το οποίο: «Με 

απόφαςθ του οικείου Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ, μετά από πρόταςθ των οικείων 

Δθμοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ι τθσ οικείασ διοίκθςθσ των Δθμοτικών και 

Κοινοτικών Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδζςμων Διμων, 

Κοινοτιτων ι Διμων και Κοινοτιτων μπορεί οποτεδιποτε: 

α. να κακιερώνονται εξαιρζςεισ από τθν εφαρμογι πενκιμερθσ εργαςίασ κατά 

υπθρεςία, κλάδο και αρικμό υπαλλιλων, χρόνο ι περιοχι, εφόςον επιβάλλεται λόγω 

τθσ ιδιοτυπίασ των ςυνκθκών Λειτουργίασ ι του είδουσ και τθσ μορφισ τθσ υπθρεςίασ 

ι εργαςίασ, και 

β. να κακορίηεται θ πενκιμερθ εβδομάδα εργαςίασ για οριςμζνεσ υπθρεςίεσ κλάδου, ι 

αρικμό υπαλλιλων από τθν Τρίτθ μζχρι και το Σάββατο, εφόςον τοφτο επιβάλλεται 

λόγω τθσ φφςεωσ τθσ Λειτουργίασ ι εργαςίασ τουσ, κακιερουμζνθσ ωσ μθ εργάςιμθσ 

θμζρασ τθσ Δευτζρασ. 

2) Σο άρκρο 36 παρ. 6 του N. 3584/2007, ςφμφωνα με το οποίο «μπορεί να κακιερωκεί το 

κακθμερινό ωράριο εργαςίασ ςε βάρδιεσ και κατά τισ νυκτερινζσ ώρεσ, όταν αυτό 

επιβάλλεται από τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ ι το είδοσ και τθ μορφι τθσ υπθρεςίασ ι 

εργαςίασ. Με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία και εφόςον το επιβάλλουν οι ςυνκικεσ 

λειτουργίασ ι το είδοσ ι θ μορφι τθσ υπθρεςίασ ι εργαςίασ, μπορεί να ορίηεται για όλο 

ι μζροσ του προςωπικοφ ότι κα απαςχολείται κατά τισ Κυριακζσ και θμζρεσ αργίασ». 

3) Σο άρκρο 48 παρ. 3 του ν. 3584/2007, ςφμφωνα με το οποίο «Η κακιζρωςθ εργαςίασ με 

αμοιβι πζρα από το κανονικό ωράριο ι κατά τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ ι τισ 

νυκτερινζσ ώρεσ, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, επιτρζπεται μόνο για τθν αντιμετώπιςθ  

ζκτακτων εποχικών ι όλωσ απρόβλεπτων υπθρεςιακών αναγκών, κακώσ και για τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκών των υπθρεςιών που λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ ι όλεσ τισ 

θμζρεσ του μινα.» 

4) Σο άρκρο 20 του N.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/ 16-12-2015) Αποηθμίωςθ για εργαςία κακ' 

υπζρβαςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου - Αποηθμίωςθ για εργαςία προσ ςυμπλιρωςι του 

υποχρεωτικοφ ωραρίου, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Σισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ ςτουσ Κ.Α. 20.6012 ποςοφ 10.000,00 €, Κ.Α. 20.6022 ποςοφ 

10.000,00 €, του προχπολογιςμοφ  ζτουσ 2022. 

6) Σθν ανάγκθ λειτουργίασ του Σμιματοσ Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, 

Κοινόχρθςτων Χϊρων και Οχθμάτων, τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ 

άμου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτον Οριςτικό Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ 

(Ο.Ε.Τ.) του Διμου Δυτικισ άμου (ΦΕΚ 1950/Β/14-5-2021), ςε 24/ωρθ βάςθ, κακϊσ και 

τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

 Η αντιμετϊπιςθ των πάςθσ φφςεωσ απρόβλεπτων, εξαιρετικϊν, εποχιακϊν και εν 

γζνει εκτάκτων ι επειγουςϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν που δεν είναι δυνατό να 

καλυφκοφν μζςα ςτο ωράριο εργαςίασ, λόγω του μειωμζνου αρικμοφ του 

προςωπικοφ που προζκυψε από τθν διάςπαςθ του Διμου άμου.  
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 Η αποκομιδι των απορριμμάτων να γίνεται κατά τισ ϊρεσ όπου κα επιφζρει τθν 

μικρότερθ δυνατι όχλθςθ. 

 Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που αφοροφν ςτθν αποκομιδι και ςτον κακαριςμό του Διμου 

μασ ο οποίοσ αποτελείται από πολλοφσ διάςπαρτουσ οικιςμοφσ, με ςτενοφσ δρόμουσ 

και δυςκολία βατότθτασ και το γεγονόσ ότι όλα τα απορρίμματα του Διμου Δυτικισ 

άμου μεταφζρονται ςτθν μοναδικι Ο.Ε.Δ.Α. που βρίςκεται ςτον Διμο Ανατολικισ 

άμου, όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ. 

 Η αποκομιδι των απορριμμάτων και κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων ςτα 

κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, το αββατοκφριακο και τισ αργίεσ, λόγω 

τθσ λειτουργίαστων εμπορικϊν καταςτθμάτων και των λοιπϊν καταςτθμάτων 

εςτίαςθσ, αναψυχισ και ψυχαγωγίασ. 

 Ο ευπρεπιςμόσ των κοινόχρθςτων χϊρων και χϊρων πραςίνου πριν και μετά τθν 

υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εορταςτικϊν εκδθλϊςεων που 

πραγματοποιοφνται κατά τισ επίςθμεσ αργίεσ, εκνικζσ και κρθςκευτικζσ εορτζσ. 

 Η αντιμετϊπιςθ αυξθμζνου όγκου αςτικϊν απορριμμάτων κατά τθ κερινι περίοδο 

λόγω τθσ τουριςτικισ περιόδου. 

 Η αντιμετϊπιςθ αυξθμζνωνεργαςιϊν ςτα πλαίςια τθσ πυροπροςταςίασ κατά τουσ 

κερινοφσ μινεσ. 

 Η κάλυψθ αναγκϊν για επιτόπια άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτα οχιματα τθσ 

υπθρεςίασ. 

 Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ, τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ τθσ πόλθσ, τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν και τθν αξιοποίθςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

7) Η ςυγκρότθςθ ςυνεργείων υπερωριακισ απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων του Σμιματοσ 

Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινόχρθςτων Χϊρων και Οχθμάτων, τθσ 

Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ άμου, κα κακορίηεται με απόφαςθ του 

προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ειςηγούμαςτε 

 

Σθν κακιζρωςθ 24ωρθσ λειτουργίασ & λειτουργίασ τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ – 

αργίεσ, του Σμιματοσ Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινόχρθςτων Χϊρων και 

Οχθμάτων, τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ άμου, όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτον Οριςτικό Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) του Διμου Δυτικισ 

άμου (ΦΕΚ 1950/Β/14-5-2021), ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

Η ανωτζρω εξαίρεςθ κα ιςχφει για τριάντα  ζξι (36) υπαλλιλουσ που ζχουν τοποκετθκεί 

ςτο Σμιμα Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινόχρθςτων Χϊρων και 

Οχθμάτων,με τθν Α.Π. 961/16454/9-12-2021 απόφαςθ Δθμάρχου Δυτικισ άμου  (ΑΔΑ: 

68ΧΔ46ΜΦΟ8-Χ1) ωσ εξισ: 

Τακτικό  προςωπικό 

Ζνασ (1) ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΣΕΧΝΙΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ   

Ζξι (6) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ   

Ζνασ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Επτά (7) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  
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Προςωπικό με ςχέςη εργαςίασ  ΙΔΑΧ 

Σρεισ (3) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Δεκατρείσ (13) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΤΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ)   

Σζςςερισ (4) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

   
Προςωπικό με ςχέςη εργαςίασ  ΙΔΟΧ 

Ζνασ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Ηδαπάνθ που κα προκφψει από υπερωριακι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κακϊσ και για 

Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ ϊρεσ, κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ 

του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2022, ωσ κάτωκι : 

 

Ανάλογθ πίςτωςθ κα προβλεφκεί και κα εγγραφεί ςτουσ ίδιουσ κωδικοφσ των 

προχπολογιςμϊν των επόμενων ετϊν του Διμου Δυτικισ άμου.   

    

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

4. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 
Εγκρίνει τθν κακιζρωςθ 24ωρθσ λειτουργίασ & λειτουργίασ τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ 

θμζρεσ – αργίεσ, του Σμιματοσ Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινόχρθςτων 

Χϊρων και Οχθμάτων, τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ άμου, όπωσ 

αυτό περιγράφεται ςτον Οριςτικό Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ (Ο.Ε.Τ.) του Διμου 

Δυτικισ άμου (ΦΕΚ 1950/Β/14-5-2021), ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

Η ανωτζρω εξαίρεςθ κα ιςχφει για τριάντα  ζξι (36) υπαλλιλουσ που ζχουν τοποκετθκεί 

ςτο Σμιμα Κακαριότθτασ, Αποκομιδισ, Ανακφκλωςθσ, Κοινόχρθςτων Χϊρων και 

 Κ.Α. Πίστωση 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ  

και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

20.6012 10.000,00 € 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ  

και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

20.6022 10.000,00 € 
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Οχθμάτων,με τθν Α.Π. 961/16454/9-12-2021 απόφαςθ Δθμάρχου Δυτικισ άμου  (ΑΔΑ: 

68ΧΔ46ΜΦΟ8-Χ1) ωσ εξισ: 

Τακτικό  προςωπικό 

Ζνασ (1) ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΣΕΧΝΙΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ   

Ζξι (6) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ   

Ζνασ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Επτά (7) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

   
Προςωπικό με ςχέςη εργαςίασ  ΙΔΑΧ 

Σρεισ (3) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Δεκατρεί
σ 

(13) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΤΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ)   

Σζςςερισ (4) ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

   
Προςωπικό με ςχέςη εργαςίασ  ΙΔΟΧ 

Ζνασ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ   

Ηδαπάνθ που κα προκφψει από υπερωριακι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κακϊσ και για 

Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυχτερινζσ ϊρεσ, κα καλυφκεί από ςχετικι πίςτωςθ 

του προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2022, ωσ κάτωκι : 

 

Ανάλογθ πίςτωςθ κα προβλεφκεί και κα εγγραφεί ςτουσ ίδιουσ κωδικοφσ των 

προχπολογιςμϊν των επόμενων ετϊν του Διμου Δυτικισ άμου.   

    

 Κ.Α. Πίστωση 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 

θμζρεσ  

και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

20.6012 10.000,00 € 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 

θμζρεσ  

και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

20.6022 10.000,00 € 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:20΄ . 

 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  14/31-03-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΔΛΖ 
    ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ                                                               Σ.Τ      
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                                                                    Καπλόβαζι   31  Μαπηίος  2022 

                                   Ακπιβέρ απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Ππόεδπορ  ηος Γ.. 

         ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΠΡΑΗΟΤ 
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