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Δράμα 

ΘΕΜΑ:      Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το οικονομικό έτος 2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Δράμας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Β'), όπως αυτές ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του Ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15  του Ν. 4147/2013.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α/05-05-2014)

7. Τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’/14-4-2014)

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008) “Περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής 

Αστυνομίας”.

9. Το γεγονός ότι κατ’εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) επανιδρύθηκε η Διεύθυνση Δημοτικής 

Αστυνομίας στο Δήμο Δράμας, αλλά με κατ’αρχήν ένταξη δώδεκα μόνο από τους εικοσιπέντε συνολικά δημοτικούς αστυνόμους 

που διέθετε στην αρχική της δύναμη, οι οποίοι σήμερα διαχρονικά έχουν απομειωθεί λόγω νομίμων μετατάξεων σε έντεκα (11). 

10. Την υπ' αριθμ. 573/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με την 18171/30-12-2011 όμοια του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164/τ. Β'/6-2-2012 και με την οποία 

καθιερώθηκαν εξαιρέσεις από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση 24-ωρης και 12-ωρης λειτουργίας μέρους των υπηρεσιών 

του Δήμου Δράμας.

11. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2022, όπως βεβαιώνεται 

από την υπ’αρίθμ. 53409/24-12-2021 βεβαίωση του Δημάρχου Δράμας. 

12. Την υπ’αρίθμ. 50233/6-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΠΑΩ9Μ-ΘΤ7) Απόφαση του Δημάρχου Δράμας περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας. 

13. Την υπ’αρίθμ. 51809/15-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΔ2Ω9Μ-ΛΤ8) Απόφαση του Δημάρχου Δράμας περί ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας.

14. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, τόσο λόγω συνταξιοδοτήσεων, όσο και 

εξ’αιτίας  της εφαρμογής του νέου συστήματος κινητικότητας στο Ελληνικό Δημόσιο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
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15. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται ανάγκες εποχικού, επείγοντος ή έκτακτου χαρακτήρα που 

επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η 

αστυνόμευση των κοινόχρηστων χώρων καθ’όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η τήρηση των διατάξεων και η εκτέλεση 

διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων των οποίων την άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας χορηγεί η Δημοτική Αρχή, η φύλαξη κτιρίων, αλσών, κοιμητηρίων κ.λπ., η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής 

αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων και γενικά η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος. 

16. Το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία ο Δήμος μέσω των υπηρεσιακών του δομών καλείται επιπρόσθετα να διαδραματίσει 

πρωτεύοντα ρόλο και στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων, όπως είναι η έμπρακτη υποστήριξη των κοινωνικά 

ασθενέστερων εν μέσω της πανδημίας COVID19, οι αυξημένοι έλεγχοι στην κυκλοφορία των πολιτών αλλά και στη λειτουργία 

των καταστημάτων λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται εξαιτίας της πανδημίας, η οικονομική και κοινωνική 

συνοχή,  η ανθρωπιστική κρίση και το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα, καθώς και η προσωρινή απομείωση της εργασίας 

που εκ των πραγμάτων δύναται να προσφέρει το προσωπικό του Δήμου λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID19 (ασθένειες, 

καραντίνες, ειδικές άδειες, κ.λ.π). 

17. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους υφίστανται ή/και δημιουργούνται ανάγκες εποχικού, επείγοντος ή έκτακτου 

χαρακτήρα που επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 

Δράμας πέραν του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης 

και γενικότερα να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. 

18. Το γεγονός ότι λόγω των εργασιακών ιδιαιτεροτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κρίνεται πολλές φορές 

επιτακτική και επιβεβλημένη η απογευματινή απασχόληση, καθώς και η προσφορά εργασίας τόσο προς συμπλήρωση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (εργασία σε βάρδιες), όσο και καθ’υπέρβαση αυτής κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 

ημέρες του έτους, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες του υπηρετούντος προσωπικού. Συγκεκριμένα η ως άνω προσφορά 

εργασίας δύναται να λαμβάνει χώρα για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών καθώς και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, που 

μπορούν να σχετίζονται με την απρόσκοπτη εξασφάλιση (συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και λοιπών εξαιρέσιμων 

ημερών) της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και στο ΧΥΤΑ, για την 

κατά την περίοδο του επικείμενου θέρους ταχύτερη δυνατή αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και για τη διενέργεια 

αυξημένων σε συχνότητα δρομολογίων για πλύσιμο των κάδων τόσο στην πόλη της Δράμας όσο και στις δημοτικές και τοπικές 

κοινότητες του ευρύτερου Δήμου για λόγους δημόσιας υγείας, για την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων κατά τη 

διάρκεια των περιόδων αιχμής για την πόλη της Δράμας (π.χ Περίοδος Χριστουγέννων και Πάσχα, περίοδος διενέργειας 

Ονειρούπολης, Ελευθερίων, Dramaica, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, εθνικές εορτές και λοιπές καθιερωμένες σε ετήσια 

πλέον βάση πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις) που διαδραματίζονται τόσο στην πόλη, όσο και ευρύτερα σε ολόκληρη τη 

γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου και τέλος για την κάλυψη έκτακτων και όλως απρόβλεπτων αναγκών για καθαρισμό 

οδοστρωμάτων από ατυχήματα, νεκρά ζώα, θεομηνίες, κ.λ.π και οι οποίες απαιτούν επιπλέον απασχόληση εργαζομένων κατά τη 

διάρκεια μη εργασίμων ημερών και ωρών.

19. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, αλλά και λόγω των εργασιακών 

ιδιαιτεροτήτων ορισμένων Διευθύνσεων κρίνεται επιτακτική και επιβεβλημένη η ανάγκη πρόσθετης υπερωριακής 

απογευματινής απασχόλησης, καθώς και προσφοράς εργασίας τόσο προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, όσο 

και καθ’υπέρβαση αυτής κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες του 

υπηρετούντος προσωπικού και συγκεκριμένα:

• Όσον αφορά στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων (ταφή, εκταφή 

νεκρών) κατά τη διάρκεια μη εργασίμων ημερών και ωρών και για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από έκτακτες 

και απρόβλεπτες περιπτώσεις (μεταφορά νεκρών και οστών από άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και από το εξωτερικό για 

ταφή στα κοιμητήρια του Δήμου Δράμας), διότι στα κοιμητήρια του Δήμου Δράμας δεν υπάρχουν ψυγεία με αποτέλεσμα να 
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πρέπει οι ταφές να διενεργούνται άμεσα. Επίσης, για την αντιμετώπιση έκτακτου χαρακτήρα βλαβών του δικτύου ύδρευσης 

εντός του χώρου των κοιμητηρίων, καθώς και την άμεση απομάκρυνση ξερών κλαδιών δέντρων που πέφτουν πάνω στους 

τάφους και που προκαλούν ζημία σε αυτούς κατόπιν έντονων καιρικών φαινομένων, αποτελώντας παράλληλα κίνδυνο για 

την ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στο χώρο. 

• Όσον αφορά στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Για τη διοργάνωση αθλητικών 

και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες δημότες και πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον 

Σάββατα και Κυριακές. Οι υπάλληλοι απασχολούνται με την πραγματοποίηση της διοργάνωσης και προετοιμασίας 

εκδηλώσεων, την προετοιμασία των χώρων όπου γίνονται οι αγώνες, οργάνωση και διαχείριση συμμετοχών κ.λ.π., αλλά και 

σε εποχιακές και απρόβλεπτες ανάγκες (διοργάνωση εκδηλώσεων π.χ. σε μνήμη αποβιωσάντων ή για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς ή μαθητικούς αγώνες).

• Όσον αφορά στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του 

Δήμου και την απασχόληση των δύο ληξιάρχων (Δράμας και Σιδηρονέρου), εκτός ωραρίου τακτικής υπηρεσιακής 

λειτουργίας. 

• Όσον αφορά στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Για την κάλυψη εποχικών και επειγουσών υπηρεσιακών 

αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται από την ανάγκη διενέργειας αυξημένων ελέγχων εντός των ορίων του Δήμου λόγω της 

πανδημίας του COVID19, από τη λειτουργία των μεγάλων πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην 

πόλη της Δράμας (Ονειρούπολη, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, “Ελευθέρια”, Dramaica, κ.λ.π.), και λαμβάνουν χώρα 

κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κάθε έτος, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και 

νυχτερινών ωρών. Οι εν λόγω εκδηλώσεις προσελκύουν – υπό φυσιολογικές συνθήκες - μεγάλο όγκο επισκεπτών και 

απαιτούν ειδική αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται στην πόλη κατά τη διενέργειά τους 

(ενημέρωση οδηγών εισερχόμενων οχημάτων για οργανωμένους χώρους στάθμευσης έξω από το Κέντρο της πόλης,  έλεγχος 

παράνομης στάθμευσης οχημάτων, διενέργεια πρόσθετων ελέγχων σε δρόμους ελεγχόμενης στάθμευσης και μη, διενέργεια 

πρόσθετων ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.λ.π). Επίσης, για την κάλυψη των αναγκών που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών για τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, που λειτουργούν στην πόλη κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 

ημέρες.   

• Όσον αφορά στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Για την κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 

αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται από την ανάγκη διενέργειας όλως εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών συναντήσεων 

και συσκέψεων του Δημάρχου, οι οποίες πραγματοποιούνται καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, 

καθώς και για την κάλυψη εποχικών αναγκών που προκύπτουν κατά τις χρονικές εκείνες περιόδους που διοργανώνονται  και 

υλοποιούνται μεγάλες και πολυήμερες εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου (όπως Χριστουγέννα και Πάσχα, περίοδος 

διενέργειας Ονειρούπολης, Ελευθερίων, Dramaica, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, Εθνικές εορτές, κ.λ.π)  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία (απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) προς συμπλήρωση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής στο παρακάτω προσωπικό του Δήμου Δράμας, για την αντιμετώπιση 

αναγκών που θα προκύψουν εντός του έτους 2022, όπως αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, και ως εξής:

• Πέντε (5) συνολικά υπαλλήλων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, οι οποίοι θα 

εργάζονται εκ περιτροπής κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

• Έξι (6) υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (εργατών και τεχνιτών) των υπηρεσιών του Τμήματος 

Παιδείας, διά βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ειδικότερα στον τομέα αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 
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Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι θα εργάζονται εκ περιτροπής κατά τα Σαββατοκύριακα, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις 

νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

• Δύο (2) υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Κοινότητας 

Δράμας και δύο (2) ληξιάρχων (των Δημοτικών Ενοτήτων Δράμας και Σιδηρονέρου) για καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 

εργασίας.

• Τριών (3) υπαλλήλων που απασχολούνται καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για την κάλυψη εποχικών, έκτακτων 

και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών αρμοδιότητας του Αυτοτελούς τμήματος Υποστήριξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

ανωτέρω, για καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας. 

• Έντεκα (11) συνολικά δημοτικών αστυνόμων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα εργάζονται εκ περιτροπής 

κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις απογευματινές αλλά και τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της 

εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

• Εξήντα δύο (62) συνολικά υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (προϊσταμένων, επιβλεπόντων 

εποπτών, επιστατών, οδηγών αυτοκινήτων, εργατών), της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι οποίοι θα εργάζονται 

εκ περιτροπής κατά τα Σαββατοκύριακα, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Β) Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής: 

• Υπερωριακή απογευματινή εργασία, έως 120 ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος

• Νυχτερινή εργασία μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 

μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για όλες τις υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

• Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 

δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για όλες τις υπηρεσίες πλην της υπηρεσίας 

Καθαριότητας.

• Νυχτερινή εργασία μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

• Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

• Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα και δύνανται να 

πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των 

υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του 

ανώτατου αριθμού υπαλλήλων.

Γ) Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, 

θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για την απασχόληση του προσωπικού κατά την ημέρα 

της ανάπαυσης (Σάββατο) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της 

προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία. 

Δ) Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων, προκαλείται δαπάνη ύψους 29.000,00 € σε βάρος του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.01, 10.6022.01, 15.6012.01, 15.6022.01, 

20.6012.01, 20.6022.01, 45.6012.01, 45.6022.01 και 50.6012.01  [βλ την (11) ως άνω σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Δράμας].
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4354/15, να αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό ανάρτησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας και περίληψη 

αυτής να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (κατόπιν της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως). 

0 Δήμαρχος Δράμας

              Μαμσάκος Χριστόδουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γενική Γραμματέα Δήμου Δράμας
2) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

3) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4) Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
5) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
6) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
7) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

          


		2021-12-24T12:35:19+0200




