ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 118/2013
«Περί καθορισμού λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας
κατά το Σάββατο (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007).
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 15,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 8/25-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2.
Πετράκης Χρήστος
3.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
4.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
5.
Παπαδάκης Γεώργιος
6.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 6.
Τσάκος Πέτρος
7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 7.
Τσάκος Κων/νος
8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 8.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
9.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Λύρας Χαράλαμπος
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Χαραμής Αντώνιος
18. Μέντης Γεώργιος
19. Κρυπωτός Παναγιώτης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,
Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ.
Ελαίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του δεκάτου εβδόμου (17ου) Θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής
Αντώνιος.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/07 όπου ορίζεται ότι, με απόφαση του οικείου
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών Συμβούλων μπορεί
οποτεδήποτε 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 του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,
και να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδους ή αριθμό
υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της
λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.
Τις παρ. 8, 9 & 10 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 όπου ορίζεται ότι σε πενθήμερη
εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ. 3, μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία,
κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης
προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.
Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή τη Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η
υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση
των ανωτέρω οργάνων.
Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω εξαιρετικής
υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, ως ημέρα
ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθοριζόμενη από την
υπηρεσία.
Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφήν υπερωριακής ή
άλλης μορφής πρόσθετης εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας.
Το Σάββατο δεν θεωρείται ημέρα αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και λόγω του ότι καθίσταται απαραίτητη η απασχόληση
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας κατά το Σάββατο, λόγω της ανάγκης αποκομιδής των
απορριμμάτων και ιδιαίτερα της παραλιακής ζώνης, εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης
που παρατηρείται πλέον το τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, καθόλη τη διάρκεια του
έτους και όχι μόνο την θερινή περίοδο, προτείνεται η εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά τις
ημέρες από Τρίτη έως Σάββατο στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
Συγκεκριμένα:
Α) για τη Δ.Ε Βοιών για (1) τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των και ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των και για (2) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με
μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τους τη Δευτέρα.
Β) για τη Δ.Ε Μολάων για (1) τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των και ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των και για (2) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με
μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τους τη Δευτέρα.
Γ) για τη Δ.Ε Ζάρακα για (1) τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των και ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των και για (2) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με
μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τους τη Δευτέρα.
Δ) για τη Δ.Ε Ασωπού για (1) τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των και ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των και για (2) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με
μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τους τη Δευτέρα.
Ε) για τη Δ.Ε Μονεμβάσιας για (1) τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτ/των και
ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των και για (2) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με
μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τους τη Δευτέρα.
Κατόπιν των αναφερομένων:
Προτείνεται η εφαρμογή πενθήμερης εργασίας μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής της κατά
τις ημέρες από Τρίτη έως Σάββατο, για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, για (5)
τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των και για (10) τακτικούς υπαλλήλους
του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας, με μετάθεση της καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσής τους τη
Δευτέρα.
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Από την ανωτέρω εφαρμογή δεν προκαλείται δαπάνη από τον προϋπολογισμό του Δήμου
οικ. έτους 2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 65 και 225
του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Καθορίζει πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από την Τρίτη έως και το Σάββατο, για την
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, για πέντε (5) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ29
Οδηγών Αυτ/των και για δέκα (10) τακτικούς υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθ/τας
και καθιερώνει μη εργάσιμη ημέρα τη Δευτέρα.
Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως.
Από την εφαρμογή της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ. έτους 2013 και επομένων.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2013.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής
Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου
Παν.
Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Χαραμής Αντώνιος
Ακριβές Απόσπασμα
Μέντης Γεώργιος
Η Ειδική Γραμματέας
Κρυπωτός Παναγιώτης
Παπαδάκη Ευγενία
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