ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18.

Γιαννόπουλος

Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου
Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38.
Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Βασιλακόπουλος Βασίλειος και 2. Πατσαβός
Παναγιώτης, δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος

Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 339/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

O Αντιδήμαρχος κ. Σεφτελής που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.33917/32011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την καθιέρωση λειτουργίας τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης.
Με την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής:
«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί
οποτεδήποτε:
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Α) Να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό
υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας ή του είδους
και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και
Β) Να καθορίζεται η εβδομαδιαία εργασία 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 Δευτέρας.»
Με το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 ορίζονται τα σχετικά με την εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.
Με

την

υπ’

αριθ.

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006

(ΦΕΚ

769/Β/27.6.2006)

απόφαση

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου και λόγω των
αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού, μονίμου και εποχιακού, την
πραγματοποίηση έγκαιρων αποψιλώσεων και καθαρισμών σε όλους τους δημόσιους χώρους (πάρκα,
πλατείες, νησίδες κλπ.), τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου της πόλης μας,
την εξειδίκευση του ήδη απασχολούμενου προσωπικού σε συγκεκριμένες θέσεις και εργασίες (χρήση
μηχανημάτων έργου πρασίνου), την παντελή έλλειψη μονίμων δασοπυροσβεστών και πυροφυλάκων του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (αντιπυρική περίοδος)
για την προστασία του βουνού του Υμηττού (Β΄ ζώνη), τη στελέχωση του βυτιοφόρου και γερανοφόρου
οχήματος του Δήμου μας, για την κάλυψη του τομέα πρασίνου, ο οποίος δεν καλύπτεται από το δίκτυο
άρδευσης του αυτόματου ποτίσματος, τη στελέχωση με εξειδικευμένα άτομα του φυτώριου του Δήμου
μας, τα οποία θα ιδιοπαράγουν φυτά καθώς και θα συντηρούν τα ήδη υπάρχοντα.
Με βάση λοιπόν, όλους τους παραπάνω λόγους, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με Κ.Α. 35.6012 & 35.6022 από
τις οποίες θα καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, Κοκοτίνη, Σόφη και απεχούσης της κ.
Πίκουλα)
Εγκρίνει την λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος του Δήμου λόγω των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού,
μονίμου και εποχιακού, την πραγματοποίηση έγκαιρων αποψιλώσεων και καθαρισμών σε όλους τους
δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, νησίδες κλπ.), τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης και συντήρησης του
πρασίνου της πόλης μας, την εξειδίκευση του ήδη απασχολούμενου προσωπικού σε συγκεκριμένες θέσεις
και εργασίες (χρήση μηχανημάτων έργου πρασίνου), την παντελή έλλειψη μονίμων δασοπυροσβεστών
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και πυροφυλάκων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών
(αντιπυρική περίοδος) για την προστασία του βουνού του Υμηττού (Β΄ ζώνη), τη στελέχωση του
βυτιοφόρου και γερανοφόρου οχήματος του Δήμου μας, για την κάλυψη του τομέα πρασίνου, ο οποίος
δεν καλύπτεται από το δίκτυο άρδευσης του αυτόματου ποτίσματος, τη στελέχωση με εξειδικευμένα
άτομα του φυτώριου του Δήμου μας, τα οποία θα ιδιοπαράγουν φυτά καθώς και θα συντηρούν τα ήδη
υπάρχοντα.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με Κ.Α. 35.6012 & 35.6022 από τις
οποίες θα καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 339/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

