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Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 13/2020 Πρακτικό της τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου  Αίγινας  μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10
της από 11 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020). 

Αριθ. Απόφ. 63/2020                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) ως προς τον
κλάδο - ειδικότητα των υπαλλήλων ύδρευσης οι οποίοι
εντάσσονται στο εικοσιτετράωρης βάσης ωράριο εργα-
σίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Σήμερα  την  11η Μαΐου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19:00΄  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.  5532/07.05.2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Θεριανού  Στυλιανού  που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων Αίγινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Πτερούδης  Νικόλαος,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μαυροθαλασσίτης
Χρυσόστομος (Αντ/δρος), 8/Μούρτζης Γεώργιος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Κουκούλης
Παναγιώτης,  11/Γαλάνης Γρηγόριος,  12/Λογοθέτης  Εμμανουήλ,  13/Λεούσης Νεκτάριος,
14/Δούκας  Σωκράτης,  15/Τζίτζης  Φίλιππος,  16/Μεθενίτης  Παντελεήμων,  17/Ντελής
Αντώνιος,  18/Ηλίας  Παναγιώτης,  19/Κουκούλη  Μαρία  (Γραμματέας)  και  20/Θεριανός
Στυλιανός (Πρόεδρος).        

Απόντες: 1/Πάλλης Στυλιανός,  2/Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη,  3/Βατικιώτης Δημήτριος,
4/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 5/Πούντος Ιωάννης, 6/Πούντος Νικόλαος και 7/Λαμπαδάριος
Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας).
  
Απόντες:  1/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης
Εμμανουήλ  (Κ.  Μεσαγρού)  και  4/Μαρτής  Μιχαήλ  (Κ.  Πέρδικας),  αν  και  νόμιμα
προσκλήθηκαν.
 
Στην  τηλεδιάσκεψη συμμετείχε  και  ο  Δήμαρχος  κ.  Ιωάννης Π.  Ζορμπάς,  ο  οποίος  είχε
προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.

ΑΔΑ: 61ΨΔΩ68-ΓΗΡ



Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Μαυροθαλασσίτης  Χρυσόστομος  και  Λογοθέτης  Εμμανουήλ
απεχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. 
                    
                Θέμα 6ο                                                           Αριθ. Απόφ. 63/2020

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
66/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν) με  τίτλο:  «Λήψη
απόφασης για καθιέρωση ωραρίου εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης του
Δήμου».  Με την απόφαση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την λειτουργία της
υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ύδρευσης  του  Δήμου  σε  24ωρη  βάση,  προσδιορίζοντας
συγκεκριμένο  αριθμό  και  ειδικότητα  υπαλλήλων που  θα  εντάσσονται  σε  ένα ωρολόγιο
πρόγραμμα  εργασίας,  το  οποίο  θα  διαμορφώνεται  κάθε  φορά  αρμοδίως,  ώστε  να
καλύπτονται  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο  τρέχουσες  αλλά  και  επείγουσες  ανάγκες  στις
υπηρεσίες  καθαριότητας  και  ύδρευσης,  με  στόχο  την  αύξηση  της  αποδοτικότητας  και
αποτελεσματικότητας  των  υπηρεσιών  αυτών,  οι  οποίες  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην
ποιότητα  ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της νήσου μας. 
     Ακολούθως  ο  κ.  Δήμαρχος  ζήτησε  από  το  Σώμα  την  τροποποίηση  την  εν  λόγω
απόφασης ως προς τον κλάδο - ειδικότητα των υπαλλήλων ύδρευσης οι οποίοι εντάσσονται
στο  εικοσιτετράωρης  βάσης  ωράριο  εργασίας  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας,  ώστε  να
ανταποκριθούμε άμεσα και πιο  αποτελεσματικά στις βλάβες που συμβαίνουν στο δίκτυο
ύδρευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου. 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
-την εισήγηση του κ. Δημάρχου.
-τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010
-τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτομέρεια ανα-
γράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,  ο μ ό φ ω ν α

Ι. Τροποποιεί, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, την υπ’ αριθμ 66/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν – σχετ. ΦΕΚ 2568/τ.β΄/02-7-2018) ως προς
τον  κλάδο  -  ειδικότητα  των  υπαλλήλων  ύδρευσης  οι  οποίοι  εντάσσονται  στο
εικοσιτετράωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με στόχο την
άμεση και πιο αποτελεσματική παρέμβαση του Δήμου στις βλάβες που συμβαίνουν στο
δίκτυο ύδρευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του 24ώρου. 
 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
απόφαση 66/2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
παρούσα απόφαση (63/2020)

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 2 1
ΔΕ Τεχνιτών  Ύδρευσης 2 3
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 5 5

ΑΔΑ: 61ΨΔΩ68-ΓΗΡ



ΙΙ.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ.  66/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓ51Ω68-Κ6Ν).

ΙΙΙ. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α 25.6012.01 του προϋπολογισμού του Δήμου εκάστου
έτους.

IV. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον κατά
νόμο έλεγχό της και τη λήψη σχετικής απόφαση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία θα προωθηθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2020
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός
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