ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 174
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
9806/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Ρόκκος Στυλιανός
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Αραβανής Ανδρέας
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Καρτάνος Ιωάννης
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Μελάς Βασίλειος
9. Βικέντιος Νικόλαος
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Σίδερης Αντώνιος
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Γαζής Αναστάσιος
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 14ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης

των εργαζοµένων στην

υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
-Την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/07 σύµφωνα µε την οποία:
« Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά από πρόταση των οικείων
δηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων ή της οικείας διοίκησης των δηµοτικών και Κοινοτικών
Συµβουλίων ή της οικείας διοίκησης των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και Συνδέσµων ∆ήµων, Κοινοτήτων ή ∆ήµων και Κοινοτήτων
µπορεί οποτεδήποτε:
Α. 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» .
Β. Nα καθορίζεται η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας για ορισµένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθµό
υπαλλήλων από την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως
της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουµένης ως µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας».
-Τις διατάξεις του άρθρου 16, του Ν.3205/03 σύµφωνα µε τις οποίες ορίζονται τα σχετικά µε
την εργασία κατά τις Κυριακές εξαιρέσιµες ηµέρες, για την µισθοδοσία των υπαλλήλων.
-Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 της υπ΄αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/1692/27.6.2006 (φεκ
769/β/27.6.2006) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. σύµφωνα µε την οποία καθιερώνονται οι ώρες
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆.
- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την αριθµ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
-Την ανάγκη λειτουργίας της υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου και Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες, λόγω των αναγκών που προκύπτουν δεδοµένου ότι:
1. Οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου ( πλατειών νησίδων κ.λ.π.) καθώς και
δενδροστοιχιών (κλαδέµατα) καθαρισµός ερεισµάτων δρόµων, αρδεύσεις καθώς και
άλλες απρόβλεπτες & επείγουσες εργασίες που προκύπτουν καθηµερινά αυξάνονται
κατά τη θερινή περίοδο αλλά και περιοδικά µέσα στο έτος ( κλαδέµατα τη χειµερινή
περίοδο, αποψιλώσεις νεκροταφείων το Πάσχα κ.λ.π.)
2. Το υπάρχον προσωπικό µόνο (3) κηπουροί, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
όλου του νησιού.
- Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται η απασχόληση προσωπικού του Τµήµατος που είναι
υπεύθυνο για την συντήρηση του πρασίνου (3) κηπουροί υπερωριακά κατά τις απογευµατινές
ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιµες.
- Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας δηµιουργείται νέος κωδικός µε Κ.Α.:356012 από τον οποίο µπορεί να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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1.Την καθιέρωση πάγιας εξαίρεσης από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας για την
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, αφού αυτό επιβάλλεται από την ιδιοτυπία των συνθηκών
λειτουργίας.
2.Την καθιέρωση πενθήµερης εργασίας από Τρίτης µέχρι Σαββάτου για (3) κηπουρούς της
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου του τµήµατος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης
Πρασίνου.
Η ηµέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται βάση των υπηρεσιακών αναγκών.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση θα βαρύνει τον νέο Κ.Α. 35-6012
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού

του ∆ήµου στους οποίους έχουν

προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις.
Ανάλογη θα είναι η δαπάνη για την ίδια απασχόληση των εργαζοµένων στην υπηρεσία
συντήρησης πρασίνου επόµενα έτη.
Η απόφαση θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
1.Την καθιέρωση πάγιας εξαίρεσης από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας για την
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου, αφού αυτό επιβάλλεται από την ιδιοτυπία των συνθηκών
λειτουργίας.
2.Την καθιέρωση πενθήµερης εργασίας από Τρίτης µέχρι Σαββάτου για (3) κηπουρούς της
υπηρεσία συντήρησης πρασίνου του τµήµατος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης
Πρασίνου.
Η ηµέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται βάση των υπηρεσιακών αναγκών.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση βαραίνει τον νέο Κ.Α. 35-6012
του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού

του ∆ήµου στους οποίους έχουν

προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις.
Ανάλογη θα είναι η δαπάνη για την ίδια απασχόληση των εργαζοµένων στην υπηρεσία
συντήρησης πρασίνου επόµενα έτη.
Η απόφαση θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.174/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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