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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 9/2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. απόφ. 66/2018                                         Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Λήψη απόφασης για καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες
καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου

Σήμερα την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε
σε δημόσια κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ.
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5366/16.5.2018
πρόσκληση του Προέδρου κ. Στυλιανού Θεριανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους
των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  και  στον  Πρόεδρο  του  Συμβουλίου  της  Τοπικής
Κοινότητας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Ζορμπάς Ιωάννης, 4/Βατικιώτης Δημή-
τριος, 5/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 6/Μούρτζης Γεώργιος, 7/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 8/Μαρμαρινός
Παναγιώτης, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Πάλλης Ελευθέριος, 11/Τσούρης Ανάργυρος, 12/Πτερού-
δης Νικόλαος, 13/Λεούσης Νεκτάριος, 14/Τρίμης Κυριάκος, 15/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16/Τζίτζης
Φίλιππος, 17/Οικονόμου Νικόλαος, 18/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 19/Θεριανός Στυ-
λιανός (Πρόεδρος).
                                                                                  
Απόντες: 1/Δέδες  Ευάγγελος,  2/Πάλλης  Στυλιανός,  3/Πούντος  Ιωάννης,  4/Πούντος  Νικόλαος,
5/Δούκας Σωκράτης, 6/Τσατήρης Γεώργιος, 7/Ντελής Αντώνιος και 8/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και
νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης). 
 
Απόντες:  1/Καραγιάννης  Δημήτριος  (Δ.Κ.  Αίγινας),  2/Λεούσης  Εμμανουήλ (Δ.Κ  Μεσαγρού)  και
3/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 

Ο πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας  Πέρδικας
    κ. Αμάφης Αναστάσιος  ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα
από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη  Συνεδρίαση  παρευρίσκεται  και  ο  κ.  Αθανάσιος  Ε.  Λορέντζος,  Διοικ.  Υπάλληλος  του  Δήμου
Αίγινας για την τήρηση των πρακτικών.
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη απεχώρησε οριστικά από τη
συνεδρίαση προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Χρέη Γραμματέα
Δημοτικού Συμβουλίου εκτέλεσε στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μούρτζης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βατικιώτης Δημήτριος και Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος απεχώρησαν οριστικά
από τη συνεδρίαση προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός  Σύμβουλος  Σκαλτσιώτης  Γεώργιος  απεχώρησε οριστικά  από τη  συνεδρίαση προ της
ψηφοφορίας επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση στην έναρξη
της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Ζορμπάς  Ιωάννης  απεχώρησε  οριστικά  από  τη  συνεδρίαση  προ  της
ψηφοφορίας επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος, Πτερούδης Νικόλαος, Λεούσης Νεκτάριος και Τρίμης
Κυριάκος απεχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 4 ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  4ο                                             Αριθ. απόφ.  66/2018

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  έδωσε το
λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινό Παναγιώτη ο οποίος ζήτησε από το Σώμα
να εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος καθώς λόγω έναρξης της θερινής
περιόδου  η  υπηρεσία  καθαριότητας  του  Δήμου  δουλεύει  με  εντατικούς  ρυθμούς  σε  24ωρη  βάση
προκειμένου να διατηρήσει το νησί καθαρό, ομοίως δε, η υπηρεσία ύδρευσης, λόγω της παλαιότητας
του  δικτύου  και  των  συχνών  βλαβών,  οφείλει  να  είναι  σε  ετοιμότητα  ανά  πάσα  στιγμή  για  την
αποκατάσταση  των  βλαβών.  Για  τους  λόγους  αυτούς  απαιτείτο  το  συντομότερο  δυνατό  η  λήψη
απόφασης για την καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες αυτές σε 24ωρη βάση και σύμφωνα με
την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
    
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου με την οποία δικαιολόγησε το κατεπείγον της συζήτησης του 
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, κατά πλειοψηφία
Με 9 ΥΠΕΡ (δηλαδή των πράγματι

παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του
θέματος), έναντι 5 ΚΑΤΑ (δηλαδή των υπολοίπων

μελών που απαιτούνται για την απαρτία)

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο
κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5226/14.05.2018 έγγραφη εισήγηση του
Αντιδημάρχου κ. Μαρμαρινού Παναγιώτη, η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Λήψη απόφασης για καθιέρωση ωραρίου  εργασίας  στις υπηρεσίες Καθαριότητας και
Ύδρευσης του Δήμου.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Λόγω των συνθηκών λειτουργίας   και  της  μορφής  των  υπηρεσιών Καθαριότητας  και
Ύδρευσης  του  Δήμου  μας,  υπάρχει  ανάγκη  καθιέρωσης  ωραρίου  εργασίας  σε
εικοσιτετράωρη βάση όλες τις  ημέρες του μήνα και  χωρίς  κατάργηση του πενθημέρου,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  Ν.  3854/2007  (Κώδικας
κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και του άρθρου 18 του Ν. 3731/2008).
Η καθιέρωση του ως άνω ωραρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας των εργαζομένων του Δήμου μας και για εξαιρέσιμες ημέρες και για νυκτερινές
ώρες.

Α. Υπηρεσία Καθαριότητας

Καθιερώνει το ωράριο εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες  του μήνα και χωρίς
κατάργηση του πενθημέρου, για τους κάτωθι εργαζόμενους:  

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7
ΔΕ Επόπτης  Καθαριότητας 1
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ΔΕ Οδηγών 3
ΣΥΝΟΛΟ 11

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και τον Κ.Α. 20.6012.01

Β) Υπηρεσία  Ύδρευσης.                                                                   

Καθιερώνει  το ωράριο εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες  του μήνα και χωρίς
κατάργηση του πενθημέρου, για τους κάτωθι  εργαζόμενους:  

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 2
ΔΕ Τεχνιτών  Ύδρευσης 2

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1
ΣΥΝΟΛΟ 5

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και τον Κ.Α. 25.6012.01

Επισυναπτόμενο έγγραφο: 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3584 / 28 Ιουνίου 2007 / άρθρο 36 / παρ.6.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-την εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μαρμαρινού Παναγιώτη.
-τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010
-τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτο-
μέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, κατά πλειοψηφία
Με 9 ΥΠΕΡ (δηλαδή των πράγματι

παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του
θέματος), έναντι 5 ΚΑΤΑ (δηλαδή των υπολοίπων

μελών που απαιτούνται για την απαρτία)

Ι. Καθιερώνει το ακόλουθο ωράριο εργασίας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου: 

Σε εικοσιτετράωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθημέρου για τους πιο
κάτω:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7
ΔΕ Επόπτης  Καθαριότητας 1

ΔΕ Οδηγών 3
ΣΥΝΟΛΟ 11

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και τον Κ.Α. 20.6012.01

ΙΙ. Καθιερώνει το ακόλουθο ωράριο εργασίας στην Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου: 

Σε εικοσιτετράωρη βάση, όλες τις ημέρες του μήνα και χωρίς κατάργηση του πενθημέρου για τους πιο
κάτω:
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ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 2
ΔΕ Τεχνιτών  Ύδρευσης 2

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1
ΣΥΝΟΛΟ 5

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και τον Κ.Α. 25.6012.01

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2018
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

4

ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν


		2018-05-24T15:50:51+0300
	Athens




