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ΑΡΗΘΚ. ΑΠΟΦ: 274

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 17εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηηο Θπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο.».
Πηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 30ε ηνπ κελόο Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην
Ξλεπκαηηθό Θέληξν Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία Πνισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ.
πξση. 21784/23-09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ θ. Θαθνιύξε Πηαύξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Ν Γήκαξρνο θ. Ληθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη ελληά (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
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ΠΑΡΟΛΣΔ
Θνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
Θαθνιύξεο Πηαύξνο
Πεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
Ξξαζζάο Βαζίιεηνο
Βαξβαξίγνο Σαξάιακπνο
Θαςακπέιε Βαζηιηθή
Αξκέλεο Γεώξγηνο
Ρζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
Μέλνο Αλδξέαο
Θακπίηζεο Θεόδσξνο
Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
Ρζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
Θαξαθάο Πσηήξηνο
Ξέηηαο Ληθόιανο
Γξόζνο Ξαλαγηώηεο
Θόθνξεο Θσλζηαληίλνο
Αγαιηαλόο Ησάλλεο
Ρξνύζζαο (Ληάζζεο) Γηνλύζηνο
Καξνύδαο Γηνλύζηνο
Κπισλάο Ξαλαγηώηεο
Θόθιαο Φώηηνο
Ξιαηππόδεο Θσλζηαληίλνο
Οέλεζεο Γηνλύζηνο
Θαζζηκάηεο Αληώληνο
Θαξκίξεο Ληθόιανο
Ιηβέξεο Σαξάιακπνο
Θαιακαξάο Ληθόιανο
Ξάζηξαο Σξήζηνο
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Καξηλάθεο Αλδξέαο
Θαλδειαο Ραζάθεο Γεκήηξηνο
Καξίλνο Αλαζηάζηνο
Αβξάκεο Ξαλαγηώηεο
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Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Καιιηά, ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Καξίλνο Αλαζηάζηνο θαη Καξηλάθεο Αλδξέαο πξνζήιζαλ
πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ. θ. Ξέηηαο Ληθόιανο, Θαξαθάο Πσηήξηνο , Γάζπαξνο
Γηνλύζηνο , θαη Ξάζηξαο Σξήζηνο απνρώξεζαλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο αλαθνίλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
«Θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηηο Θπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο» θαη ην ιόγν έδσζε ζηνλ θ. Γηνλύζην Ρνπξθάθε , πξντζηάκελν ηεο
Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ , ν νπνίνο αλέθεξε ηελ αθόινπζε
ππεξεζηαθή εηζήγεζε:
ΘΔΚΑ: Θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηηο Θπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ .
Θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δηεπξπλζεί ην σξάξην ηεο ππεξεζίαο θαη λα γίλεη
θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ην Πάββαην ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο
εκέξεο γηα ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ θαη εηδηθόηεξα γηα ηα ηκήκαηα.




Ρκήκα Θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Ρκήκα εηδηθώλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
Ρκήκα ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 3584/2007 «Θώδηθαο Θαηάζηαζεο
Γεκνηηθώλ θαη Θνηλνηηθώλ παιιήισλ» πξνβιέπεηαη όηη :
Κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά από πξόηαζε
ησλ νηθείσλ ζπκβνπιίσλ ή δηνηθήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.
3584/07, κπνξεί λα θαζηεξσζεί ην θαζεκεξηλό σξάξην εξγαζίαο ζε βάξδηεο θαη θαηά ηηο
λπρηεξηλέο ώξεο, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή ην είδνο θαη
ηε κνξθή ηεο ππεξεζίαο ή εξγαζίαο. (άξζξν 36 παξ.6 Λ.3584/2007)
Ζ απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε ηελ
νπνία θαζηεξώλεηαη ε ιεηηνπξγία ππεξεζίαο ζε 24σξε βάζε θαη θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΦΔΘ.
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ πξνβιέπεηαη όηη
κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, κεηά από πξόηαζε ησλ νηθείσλ
Γεκνηηθώλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γήκσλ κπνξεί νπνηεδήπνηε:
α. λα θαζηεξώλνληαη εμαηξέζεηο από ηελ εθαξκνγή πελζήκεξεο εξγαζίαο θαηά ππεξεζία, θιάδν
θαη αξηζκό ππαιιήισλ, ρξόλν ή πεξηνρή, εθόζνλ επηβάιιεηαη ιόγσ ηεο ηδηνηππίαο ησλ
ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ή ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο ηεο ππεξεζίαο ή εξγαζίαο θαη
β. λα θαζνξίδεηαη ε πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο θιάδνπ, ή
αξηζκό ππαιιήισλ από ηελ Ρξίηε κέρξη θαη ην Πάββαην, εθόζνλ ηνύην επηβάιιεηαη ιόγσ ηεο
θύζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ή εξγαζίαο ηνπο, θαζηεξνπκέλεο σο κε εξγάζηκεο ηεο Γεπηέξαο.
Δπίζεο από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ πξνβιέπεηαη όηη :
Νη θαζεκεξηλέο ώξεο εξγαζίαο είλαη ζπλερείο, κπνξεί δε θαη΄ εμαίξεζε λα νξίδνληαη
δηαθεθνκκέλεο κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, κεηά από πξόηαζε ησλ
νηθείσλ ζπκβνπιίσλ ή δηνηθήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο, θάζε θνξά πνπ
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απηό επηβάιιεηαη ιόγσ ηδηνηππίαο ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ή ηνπ είδνπο θαη ηεο
κνξθήο ηεο ππεξεζίαο ή εξγαζίαο. Δπίζεο κπνξεί λα θαζηεξσζεί ην θαζεκεξηλό σξάξην
εξγαζίαο ζε βάξδηεο θαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ή ην είδνο θαη ηε κνξθή ηεο ππεξεζίαο ή εξγαζίαο. Κε ηελ ίδηα σο άλσ
δηαδηθαζία θαη εθόζνλ ην επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ή ην είδνο ή ε κνξθή ηεο
ππεξεζίαο ή εξγαζίαο, κπνξεί λα νξίδεηαη γηα όιν ή κέξνο ηνπ πξνζσπηθνύ όηη ζα
απαζρνιείηαη θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εκέξεο αξγίαο.
Κε ην άξζξν 20 ηνπ Λ. 4024/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, νξίδνληαη ηα
ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ
ππαιιήισλ.
Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηηο αθόινπζεο ππεξεζίεο δεηείηαη ε θαζηέξσζε 24σξεο
ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηηο Θπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζώο θαη εξγαζίαο θαηά ην
Πάββαην, σο εμήο:
Δηζεγνύκαζηε ηελ δηεύξπλζε απαζρόιεζήο γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο :
Ρκήκα Θαζαξηζκνύ Θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Ρν βαζηθό σξάξην πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη πξσηλό σο επί ην πιείζηνλ θαη
απαζρνιεί ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη πάζεο
θύζεσο έθηαηα γεγνλόηα ηα νπνία είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε. Δίκαζηε
ζε ζέζε ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη λα
δεηήζνπκε ηελ έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα 24σξε θαη 7εκεξε απαζρόιεζε γηα ην
ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηε ζην ηκήκα κε νπνηαλδήπνηε ζύκβαζε
εξγαζίαο.
Ρκήκα εηδηθώλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
Ρν βαζηθό σξάξην πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη πξσηλό σο επί ην πιείζηνλ θαη
απαζρνιεί ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη πάζεο
θύζεσο έθηαηα γεγνλόηα ηα νπνία είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε. Δίκαζηε
ζε ζέζε ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη λα
δεηήζνπκε ηελ έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα 24σξε θαη 7εκεξε απαζρόιεζε γηα ην
ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηε ζην ηκήκα κε νπνηαλδήπνηε ζύκβαζε
εξγαζίαο.
Ρκήκα ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ
Ρν βαζηθό σξάξην πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη πξσηλό σο επί ην πιείζηνλ θαη
απαζρνιεί ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη πάζεο
θύζεσο έθηαηα γεγνλόηα ηα νπνία είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αληηκεησπίζνπκε. Δίκαζηε
ζε ζέζε ιόγσ απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ έρνπλ πξνθύςεη λα
δεηήζνπκε ηελ έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα 24σξε θαη 7εκεξε απαζρόιεζε γηα ην
ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηε ζην ηκήκα κε νπνηαλδήπνηε ζύκβαζε
εξγαζίαο.
Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θαιεί ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ

Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π.

Ρελ ππεξεζηαθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
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Θαηά πιεηνςεθία
Τπέξ ςήθηζαλ δέθα ηέζζεξηο (14) ήηνη νη θ.θ. : Θαθνιύξεο Πηαύξνο,
Θνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, Πεβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Ξξαζζάο Βαζίιεηνο, Καξηλάθεο
Αλδξέαο, Βαξβαξίγνο Σαξάιακπνο, Θαςακπέιε Βαζηιηθή, Γξόζνο Ξαλαγηώηεο,
Θόθνξεο Θσλζηαληίλνο, Κπισλάο Ξαλαγηώηεο, Θαζζηκάηεο Αληώληνο, Θαξκίξεο
Ληθόιανο, Ιηβέξεο Σαξάιακπνο, Θαιακαξάο Ληθόιανο.
Θαηά ςήθηζαλ επηά (7) ήηνη νη θ.θ.
Αξκέλεο Γεώξγηνο, Ρζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Μέλνο Αλδξέαο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο,
Ρζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Αβξάκεο Ξαλαγηώηεο, Καξνύδαο Γηνλύζηνο
Απνθαζίδεη: ηελ Θαζηέξσζε 24σξεο ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηα Πάββαηα ηηο Θπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο γηα ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ θαη εηδηθόηεξα ζηα ηκήκαηα
 Ρκήκα Θαζαξηζκνύ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
 Ρκήκα εηδηθώλ ηερληθώλ ζπλεξγείσλ
 Ρκήκα ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο νρεκάησλ
Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 274/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ηαύξνο Θαθνιύξεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ

ηαύξνο Θαθνιύξεο
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ΣΑ ΚΔΙΖ
Θνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
Θαθνιύξεο Πηαύξνο
Πεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
Ξξαζζάο Βαζίιεηνο
Καξηλάθεο Αλδξέαο
Βαξβαξίγνο Σαξάιακπνο
Θαςακπέιε Βαζηιηθή
Αξκέλεο Γεώξγηνο
Ρζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
Μέλνο Αλδξέαο
Θακπίηζεο Θεόδσξνο
Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
Ρζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
Θαξαθάο Πσηήξηνο
Ξέηηαο Ληθόιανο
Γξόζνο Ξαλαγηώηεο
Θόθνξεο Θσλζηαληίλνο
Αγαιηαλόο Ησάλλεο
Ρξνύζζαο (Ληάζζεο) Γηνλύζηνο
Καξνύδαο Γηνλύζηνο
Κπισλάο Ξαλαγηώηεο
Θόθιαο Φώηηνο
Ξιαηππόδεο Θσλζηαληίλνο
Οέλεζεο Γηνλύζηνο
Θαζζηκάηεο Αληώληνο
Θαξκίξεο Ληθόιανο
Ιηβέξεο Σαξάιακπνο
Θαιακαξάο Ληθόιανο
Ξάζηξαο Σξήζηνο

ΑΔΑ: Ψ0ΩΩΩΡ1-89Ν
5

Αριθ. 274/2019 απόφαση Δ.Σ.

