ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 154
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μικρώνης Ζώης
Βεργίνης Ξενοφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ωραρίου και ημερών εργασίας των Εργαζομένων στην
Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας .
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου
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Ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ.Θωμάς Κατωπόδης, εισηγούμενος το
θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.

Την παρ. 3 του άρθρου 89 του Ν.1188/81 «Κώδικας καταστάσεως προσωπικού Ο.Τ.Α.»,
σύμφωνα με την οποία: «Με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη, μετά από πρόταση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί οποτεδήποτε: α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από
την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό
υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και β) να
καθορίζεται η πενθήμερος εβδομάδα εργασίας δι’ ορισμένας υπηρεσίας, κλάδους,
ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης μέχρι και του Σαββάτου, εφόσον τούτο
επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας των, καθιερουμένης ως μη
εργασίμου ημέρας της Δευτέρας».
Επίσης την παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την οποία: «Ορίζονται σε 32 οι
εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης στην αποκομιδή απορριμμάτων, στην ταφή νεκρών,
στους εργαζόμενους στις χωματερές, στην ασφαλτόστρωση, αποχέτευσης, αφοδευτήρια,
συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων κ.λ.π.

2.

Τις πάγιες ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για όλο το χρόνο, βάσει καθορισμένου προγραμματισμού δρομολογίων
των απορριμματοφόρων σε συγκεκριμένους τομείς και καθαρισμού οδών, λαμβάνοντας υπ’
όψιν ότι ο προγραμματισμός αυτός, καθορίζεται βάσει των παγίων αναγκών λειτουργίας της
υπηρεσίας καθαριότητας, πέραν του κλασικού πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όλου του χρόνου.

3.

Την ανάγκη συλλογής των απορριμμάτων και σκουπίσματος των δρόμων σε εμπορικές
περιοχές με κυκλοφοριακή φόρτιση και ειδικό ωράριο εργασίας καταστημάτων, που
καθίσταται δυνατή μόνο νυκτερινές ώρες.

4.

Τις πάγιες ανάγκες εργασίας των απορριμματοφόρων και των

μηχανημάτων

καθαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες, με το δεδομένο ότι η έναρξη της σχετικής βάρδιας
καθορίζεται η 4 η πρωινή για τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο και η 6 η πρωινή για
τους μήνες από Οκτώβριο έως και Απρίλιο.
5.

Το Ν.3852/10 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1.

Την καθιέρωση πάγιας εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας για την
υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού αυτό επιβάλλεται από την ιδιοτυπία των
συνθηκών λειτουργίας.

2.

Την

καθιέρωση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας σε 24ωρη βάση όλες τις

ημέρες του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρεσίμων, όταν υπάρχει
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ανάγκη εργασίας), όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα που επιβάλλουν οι πάγιες
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
Η εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Υπερωριακή εργασία» όπως κάθε φορά θα ισχύει, προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή καθ’ υπέρβαση αυτού αν οι ανάγκες το
απαιτήσουν.
3.

Την καθιέρωση πενθήμερης εργασίας από Τρίτης μέχρι Σαββάτου (πέραν του
πενθημέρου Δευτέρας μέχρι Παρασκευής που εκ του νόμου ισχύει), για δέκα τρεις (13)
οδηγούς αυτοκινήτων έξι (6) χειριστές μηχανημάτων, είκοσι πέντε (25) εργάτες
καθαριότητας- οδοκαθαριστές της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και έναν (1) Επόπτη
Καθαριότητας.

4.

Την

καθιέρωση

εργασίας

των

απορριμματοφόρων

(οδηγού

και

συνοδοί

απορριμματοφόρων) και των χειριστών μηχανημάτων καθαριότητας, κατά τις νυχτερινές
ώρες, αφού τούτο επιβάλλεται από παράγοντες όπως είναι η κυκλοφοριακή φόρτιση, το
ωράριο των καταστημάτων, όπως και η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία που είναι δυνατή
μόνο νυκτερινές ώρες και συγκεκριμένα:

•

Κατά τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο από 4 η πρωινή έως 10:30
πρωινής, και

•

Τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο από 6ης πρωινής έως 12:30
μεσημβρινής,

με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

5.

Την καθιέρωση ωραρίου εργασίας των οδοκαθαριστών από 6 ης πρωινής μέχρι 12:30
μεσημβρινής.
Η δαπάνη που θα προκληθεί, από την παρούσα απόφαση, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/6012

του σκέλους των εξόδων του προϋπ/σμού

του Δήμου οικ. έτους 2011, στον οποίον έχει

προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Το μείζον θέμα για την καθαριότητα είναι να υπάρξει πρόσθετο προσωπικό
τουλάχιστον 60% παραπάνω από το υπάρχον. Θα ζητήσουμε να προσληφθεί προσωπικό.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το ζήτημα της ανάγκης ενός μόνιμου team προσωπικού είναι απαραίτητο.
Απαξιώνοντας τις Υπηρεσίες αυτές, θα φέρουμε την ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας της
Καθαριότητας.
Να βγάλουμε ένα ψήφισμα ότι η Λευκάδα ως τουριστικός Δήμος, για να λειτουργήσει,
χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων (οδηγών και χειρονακτών).
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης και της έκδοσης ψηφίσματος ψήφισαν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 2, οι κ.κ.Γ.Αραβανής και Γ.Λιβιτσάνος, οι οποίοι ψηφίζουν, εφόσον εργαστούν οι
υπάλληλοι, τα σημεία 3, 4 και 5 της εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
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1. Την καθιέρωση πάγιας εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας για την
υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού αυτό επιβάλλεται από την ιδιοτυπία των
συνθηκών λειτουργίας.
2. Την καθιέρωση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες
του χρόνου (συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρεσίμων, όταν υπάρχει ανάγκη
εργασίας), όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα που επιβάλλουν οι πάγιες ανάγκες που
πρέπει να καλυφθούν.
Η εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 «Υπερωριακή εργασία» όπως κάθε φορά θα ισχύει, προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή καθ’ υπέρβαση αυτού αν οι ανάγκες το
απαιτήσουν.
3. Την καθιέρωση πενθήμερης εργασίας από Τρίτης μέχρι Σαββάτου (πέραν του πενθημέρου
Δευτέρας μέχρι Παρασκευής που εκ του νόμου ισχύει), για δέκα τρεις (13) οδηγούς
αυτοκινήτων έξι (6) χειριστές μηχανημάτων, είκοσι πέντε (25) εργάτες καθαριότηταςοδοκαθαριστές της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και έναν (1) Επόπτη Καθαριότητας.
4. Την

καθιέρωση

εργασίας

των

απορριμματοφόρων

(οδηγού

και

συνοδοί

απορριμματοφόρων) και των χειριστών μηχανημάτων καθαριότητας, κατά τις νυχτερινές
ώρες, αφού τούτο επιβάλλεται από παράγοντες όπως είναι η κυκλοφοριακή φόρτιση, το
ωράριο των καταστημάτων, όπως και η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία που είναι δυνατή
μόνο νυκτερινές ώρες και συγκεκριμένα:
- Κατά τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο από 4η πρωινή έως 10:30 πρωινής,
και
- Τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο από 6ης πρωινής έως 12:30 μεσημβρινής,
με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

5. Την καθιέρωση ωραρίου εργασίας των οδοκαθαριστών από 6 ης πρωινής μέχρι 12:30
μεσημβρινής.
Η δαπάνη που θα προκληθεί, από την παρούσα απόφαση, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/6012
του σκέλους των εξόδων του προϋπ/σμού

του Δήμου οικ. έτους 2011, στον οποίον έχει

προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
- Την έκδοση ψηφίσματος, στο οποίο να αναφέρεται ότι η Λευκάδα ως τουριστικός
Δήμος, για να λειτουργήσει, χρειάζεται συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων (οδηγών και
χειρονακτών).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 154/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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