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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 546/22-01-2020  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος    14. Τσούγιας Χρήστος 

2. Μητσογιάννης Νικ.  15. Κολλάτος Κων/νος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16. Ανδρέου Νικ. 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Τσεργάς Κων/νος 

5. Γκανάτσιος Ζήσης  18. Κοντογιάννης Ιωαν. 

6. Κρικώνης Χρήστος  19. Κωστή Μαρία 

7. Τόπη - Σαϊτη  20. Χαδουλός Κων/νος 

8. Ζαρδούκας Κων/νος  21. Νταναβάρα Αργυρή
 

9. Σίμος Βασίλειος  22. Διψάνας Αχιλλεύς 

10. Νικολάου Γεώργιος                           23. Σαϊτης Αστέριος   

11. Βλάχος Αθαν.  24. Κακαγιάννης Χρήστος 

12. Καρατέγος Μιχάλης  25. Ντόντος Γεώργιος 

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  26. -- 

   
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2) 

1. Αργυρίου Ιωάννης     2. Ζησάκη Ξανθή 
 Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων 
παρέστησαν οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), 
Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Ζήλος Δ. (Ραψάνης), Ζάρρας Ι. (Ελάτειας), 
Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Σελήνης Ν. (Σπηλιάς), 
Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 11ο ). «Λειτουργία Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών κατά το Σάββατο» 
Αριθμός   Απόφασης ( 19) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Γεώργιος. 
 
Με την παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: 

ΑΔΑ: 63ΧΟΩΗ7-Χ35



«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: 
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, και 
β. να 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 Δευτέρας.» 

 
Με τις παρ.8, 9 & 10 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: 
«8.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. 
9.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. 
10.Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν 
καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις». 

 
 Με βάση τις παραπάνω διατάξεις ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την λειτουργία της υπηρεσίας 
καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου κατά το Σάββατο με μετάθεση της 
καθιερωμένης ημέρας ανάπαυσης τη Δευτέρα. Η απασχόληση προσωπικού και την λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Τεμπών κατά το Σάββατο ειδικά κατά τη θερινή 
περίοδο και κυρίως στα παράλια της ΤΚ Αιγάνης (Μεσάγγαλα, Καστρί-Λουτρό), είναι αναγκαία 
προκειμένου να πραγματοποιείται έγκαιρα η αποκομιδή των απορριμμάτων και των υλικών 
ανακύκλωσης και του γενικού καθαρισμού της λαϊκής αγοράς η οποία διεξάγεται κάθε Σάββατο 
στον οικισμό «Καστρί Λουτρό»   και συγκεκριμένα για 15 υπαλλήλους δηλαδή 3 ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρου και 12 ΥΕ εργατών. 

 
 Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά 
 
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε Τις παρ.3, 8, 9 και 10 του 
άρθρου 36 του Ν.3584/07, Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, Τις σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών, Την εισήγηση του Προέδρου Και έπειτα 
από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ] 
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
 Τ η ν  κ α θ ι έ ρ ω σ η  τ η ς  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ η ς  Υ π η ρ ε σ ί α ς  Κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς ,  σ τ ι ς  
Δ η μ ο τ ι κ έ ς  Ε ν ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  κ α τ ά  τ ο  Σ ά β β α τ ο  μ ε  μ ε τ ά θ ε σ η  τ η ς  
κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η ς  η μ έ ρ α ς  α ν ά π α υ σ η ς  τ η  Δ ε υ τ έ ρ α .  Η απασχόληση προσωπικού και 
την λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Τεμπών κατά το Σάββατο ειδικά κατά τη 
θερινή περίοδο και κυρίως στα παράλια της ΤΚ Αιγάνης (Μεσάγγαλα, Καστρί-Λουτρό), είναι 
αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιείται έγκαιρα η αποκομιδή των απορριμμάτων και των 
υλικών ανακύκλωσης και του γενικού καθαρισμού της λαϊκής αγοράς η οποία διεξάγεται κάθε 
Σάββατο στον οικισμό «Καστρί Λουτρό»   και συγκεκριμένα για 15 υπαλλήλους δηλαδή 3 ΔΕ 
Οδηγών απορριμματοφόρου και 12 ΥΕ εργατών. 

ΑΔΑ: 63ΧΟΩΗ7-Χ35



 
 Κάλυψη Δαπάνης: 
 Δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020,  καθώς επίσης 
και των επόμενων οικονομικών ετών.  
 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 19/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 

ΑΔΑ: 63ΧΟΩΗ7-Χ35
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