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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης : 03/2015
Ημέρ. Απόφασης : 23/01/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 01/2015 από 23/01/2015.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα της

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ.01/19-01-2015 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου
Δ.Κ.Κ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλπουρτζή Ελένη
2.Παπουτσάς Δαμιανός
3. Αγησίλαος Μάνης
4.Παπουτσά Σταυρούλα
5.Χαριτόπουλος Θεόδωρος
6. Αιγινίτης Ηλίας
7. Μαλτάς Παναγιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία
για την τήρηση των πρακτικών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 3Ο :
Περί του καθορισμού καθ΄ όλο τον χρόνο ωραρίου λειτουργίας της Τεχνική Υπηρεσία του
Δ.Λ.Τ.Μ., σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη απασχόληση –και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2015

Η Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την από 09/01/2015 εισήγηση του γραφείου προσωπικού
του Δ.Λ.Τ.Μ., για τον καθορισμού καθ΄ όλο τον χρόνο ωραρίου λειτουργίας της Τεχνική
Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη απασχόληση –και κατά τις
Κυριακές και Αργίες η οποία αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 36 του ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
Ιδρυμάτων 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 για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου ή αριθμό υπαλλήλων από την
Τρίτη μέχρι το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή της φύσεως
εργασίας τους, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας. Σύμφωνα επίσης με την παρ.5 και
της παρ.6 άρθρου 36 του ν.3584/07 ορίζονται τα εξής: « 5. Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας . 6. Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς,
μπορεί δε κατ’ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, μετά από
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πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό
επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή
εργασίας.
Επίσης, μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες,
όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή
της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά
τις Κυριακές και ημέρες αργίας».

Με το ΦΕΚ Β΄1847/11-12-03 ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Δ.Λ.Τ.
Μυκόνου. Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ οι υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Μ. διαρθρώνονται σε 1. Γραφείο Νομικών
Υποθέσεων, 2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και 3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται το προσωπικό Καθαριότητας και οι Τεχνικοί που μεριμνούν
για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων της Χερσαίας ζώνης.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καθαριότητα του νησιού και
την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και της μεγάλης
συγκέντρωσης πληθυσμού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επίσης, οι εργασίες αυτές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της ιδιομορφίας των λιμενικών ζωνών
του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, του μεγάλου αριθμού κόσμου και της ιδιαίτερα μεγάλης εμπορικής και
τουριστικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών:
1.1 Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, λιμενικών ζωνών

και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου στην παραλιακή ζώνη
της πόλης της Μυκόνου και των λοιπών παραλιακών οικισμών του νησιού. Ιδιαίτερα, δίδεται
προσοχή στον καθαρισμό του λιμένα του Τούρλου, της παραλιακής ζώνης που συνδέει τα δύο
λιμάνια, του παλαιού λιμένα και μέχρι την εκκλησία Παραπορτιανή. Καθημερινή απασχόληση
προσωπικού από τις 09:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ. της επομένης, συμπεριλαμβανόμενων
Σαββατοκύριακων.

1.2 Πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές που υπάγονται στην εκμετάλλευση και
διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Η πλύση θα εκτελείται δύο φορές το μήνα
όλο το χρόνο.

1.5 Αποκομιδή οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων χειρονακτικά ή με μικρό όχημα (το
Δ.Λ.Τ.Μ διαθέτει 3 οχήματα), από το κέντρο της πόλης της Μυκόνου και με χρήση
απορριμματοφόρου οχήματος από τις λοιπές περιοχές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
Καθημερινή απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων) μικρών απορριμματοφόρων
οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων τους.

 1.6 Λοιπές εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (π.χ. καθαρισμός γραφείων, δημόσιων τουαλετών,
λιμενικών εγκαταστάσεων, κλπ). Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται τακτικά.

1.7 Καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.
1.8 Έκδοση και διάθεση των καρτών-κλειδιών κατανάλωσης νερού και ρεύματος από τα Pillars στα
σκάφη που ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.
1.9 Βεβαίωση και είσπραξη τελών ελλιμενισμού από τα σκάφη αναψυχής που προβλέπονται στην
σχετική ΚΥΑ που προσδένουν στους λιμένες αρμοδιότητες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.
1.10 Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων και απόδοση Αποβλήτων πλοίων βάσει εγκεκριμένου
σχεδίου .

Το Δ.Λ.Τ.Μ έχει στη διάθεση του για όλα τα ανωτέρω τους κάτωθι υπαλλήλους:

1. Έξι (06) μόνιμους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (οδοκαθαριστές).
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2. Μία (01) καθαρίστρια κτιρίων (εσωτ. κοιν. χώρων) που απασχολείτε κυρίως στις δημοτικές
τουαλέτες.

3. Δύο (02) οδηγούς για τα αυτοκίνητα του Δ.Λ.Τ.Μ.

4. Έναν (01) Τεχνίτη Υδραυλικό ο οποίος έχει οριστεί:
 Με την με αρ. 119/21-06-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ με την οποία

εξουσιοδοτεί τους υπάλληλους του Δ.Λ.Τ.Μ. Νικόλαο Ροσσολάτο του Αντωνίου και αναπληρωτή
αυτού έναν εποχικό υπάλληλο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του εποχικού
προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Μ., όπως καταγράφουν καθημερινά τα ελλιμενισμένα σκάφη στα λιμάνια
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ. και στην συνέχεια ενημερώνουν την αρμόδια λιμενική αρχή
προκειμένου να προβεί στην είσπραξη των λιμενικών τελών.

 Με την από 26/08/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 75/2014 και θέμα: «Τοποθέτηση και ορισμός
του υπαλλήλου Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου ως υπεύθυνο για την βεβαίωση και είσπραξη
τελών ελλιμενισμού από τα σκάφη αναψυχής που προβλέπονται στην σχετική ΚΥΑ που
προσδένουν στους λιμένες αρμοδιότητες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. »

 Με την από 16/10/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 94/2014 με θέμα: «Ορισμός του Ροσσολάτου
Νικόλαου του Αντωνίου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Τεχνικών Υδραυλικών, ως Επόπτη Εργασίας
στην Υπηρεσίας Καθαριότητας από 16/10/2014  έως και 31/12/2015.»

 Με την από 10/12/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 121/2014 με θέμα: Ορισμός του υπάλληλο
του Δ.Λ.Τ.Μ, Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου με βαθμό ΣΤ΄, κλάδου ΔΕ Τεχνικών
Υδραυλικών, ως υπεύθυνο για την έκδοση και διάθεση των καρτών-κλειδιών κατανάλωσης νερού
και ρεύματος από τα Pillars στα σκάφη που ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.

5. Έναν (01) ΔΕ Ηλεκτρολόγο για όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

6. Έναν (01) ΠΕ Ηλεκτρολόγο μηχανικό ο οποίος μεριμνά για όλη την Τεχνική Υπηρεσία, για την
ασφάλεια των πλοίων ως αναπληρωτής Υ.Α.Λ.Ε αλλά και την Οικονομική Υπηρεσία, λόγω
έλλειψης προσωπικού.

7. Επίσης έχει την δυνατότητα να απασχολήσει, σε περίπτωση που του εγκριθεί στην εκάστοτε χρονιά,
με οκτάμηνη σύμβαση, είκοσι (20) άτομα εποχικό προσωπικό (εργάτες καθαριότητας), για την
καθαριότητα και ευπρεπισμό των λιμενικών ζωνών, των κοινόχρηστων τουαλετών και κτιρίων του.

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στην Καθαριότητα αλλά και ο Τεχνικός Υδραυλικός, διέπονται
από Ειδικές διατάξεις χρόνου εργασίας – ωραρίου, δηλαδή εβδομαδιαία απασχόληση τριάντα δύο (32)
ωρών, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την
αιτία αυτή, βάσει των Ειδικών διατάξεων, αναφερόμενες στον καθορισμό του κατά εβδομάδα ή κατά
ημέρα χρόνου εργασίας κατηγοριών προσωπικού, (παρ 7 άρθρο 36 Ν. 3584/07).

Οι υπόλοιποι εργάζονται 8 ώρες ημερησίως, βάσει της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011
απόφαση ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. όπου καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προτείνεται να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία θα ζητείται έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για
καθιέρωση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης –και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας–
για ολόκληρο το τμήμα τεχνικής υπηρεσίας που διαθέτει το Δ.Λ.Τ.Μ ή που ενδέχεται να μετατεθεί,
προσληφθεί ή μετακινηθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διότι η αποκομιδή των απορριμμάτων, ιδίως
κατά την τουριστική περίοδο, γίνεται και κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, ενώ η πρόσβαση
σε ορισμένα σημεία συλλογής είναι δυνατή μόνο κατά τις νυχτερινές. Λόγω της φύσης τους, για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών, οι εργασίες αυτές παρέχονται καθ΄ όλη την
διάρκεια της εβδομάδας για όλο το έτος, ανεξαρτήτως αργιών και εορτών.
Ενώ ολόκληρη η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον διαρκώς έλεγχο της καλής λειτουργίας και
άμεσης αποκατάστασης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών, στις εγκαταστάσεις της Χερσαίας Ζώνης,
παντός τύπου όπως αποκατάσταση βλαβών στον δημοτικό φωτισμό, επιδιόρθωση παροχών νερού και
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ρεύματος στα σκάφη αναψυχής, στις δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π., αλλά και για την είσπραξη των
λιμενικών τελών από τα σκάφη που ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό χρειαστεί να δουλέψει υπερωρίες θα πληρωθεί με ανώτατο
όριο 30 ώρες ανά μήνα και εάν χρειαστεί εξαιρέσιμες ημέρες, Κυριακές και Αργίες θα πληρωθεί
υπερωρίες, με ανώτατο όριο 16 ώρες μηνιαίως, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 και
του Ν. 4024/2011.
Από την παρούσα απόφαση υπολογίζεται ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δ.Λ.Τ.Μ ύψους 19.000,00 χιλιάδων ευρώ και έχει προβλεφθεί στους σχετικούς κωδικούς 20.6012:
15.000,00 και 30.6012: 4.000,00, στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

Για το Δ.Λ.Τ.Μ

Ζουγανέλη Ν. Χαραλάμπία

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Tην εισήγηση της κας Προέδρου.
2. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Μ.
3. Το ΦΕΚ Β΄1847/11-12-03 που ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του

Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και τις τροποποιήσεις αυτού.
4. Το  άρθρου 36 του ν.3584/07.
5. Τις διατάξεις των Ν. 4261/2014 και του Ν. 4024/2011.
6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 απόφαση ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. όπου

καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».

8. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2.

9. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων».

10. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
11. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
12. Την 118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με

ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 έγγραφο της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

13. Την 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και
Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των
συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012»

14. Την υπ’αριθμ 6/26-02-2004 Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ «Έγκριση μελέτης
χωροταξίας και λειτουργίας ανάπτυξης χερσαίου χώρου Εμπορικού και Τουριστικού
λιμένα Τούρλου».

15. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητούμε έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για καθιέρωση
εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης –και κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας–
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για ολόκληρο το τμήμα τεχνικής υπηρεσίας που διαθέτει το Δ.Λ.Τ.Μ όπως αυτό αναλύεται
παρακάτω  ή που ενδέχεται να μετατεθεί, προσληφθεί ή μετακινηθεί με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, διότι η αποκομιδή των απορριμμάτων, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, γίνεται
και κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, ενώ η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία
συλλογής είναι δυνατή μόνο κατά τις νυχτερινές. Λόγω της φύσης τους, για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών, οι εργασίες αυτές παρέχονται καθ΄ όλη την
διάρκεια της εβδομάδας για όλο το έτος, ανεξαρτήτως αργιών και εορτών.
Ενώ ολόκληρη η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον διαρκώς έλεγχο της καλής
λειτουργίας και άμεσης αποκατάστασης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών, στις
εγκαταστάσεις της Χερσαίας Ζώνης, παντός τύπου όπως αποκατάσταση βλαβών στον
δημοτικό φωτισμό, επιδιόρθωση παροχών νερού και ρεύματος στα σκάφη αναψυχής, στις
δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π., αλλά και για την είσπραξη των λιμενικών τελών από τα σκάφη
που ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.
Αναλυτικότερα τα άτομα που ανήκον στο τμήμα τεχνικής υπηρεσίας για το οποίο ζητάμε
τον καθορισμό εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης –και κατά τις Κυριακές και
ημέρες αργίας– είναι τα εξής:

1. Έξι (06) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων
(οδοκαθαριστές).

2. Μία (01) καθαρίστρια κτιρίων (εσωτ. κοιν. χώρων) που απασχολείτε κυρίως στις
δημοτικές τουαλέτες.

3. Δύο (02) οδηγοί για τα αυτοκίνητα του Δ.Λ.Τ.Μ.

4. Έναν (01) Τεχνίτη Υδραυλικό ο οποίος έχει οριστεί:

 Με την με αρ. 119/21-06-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ με
την οποία εξουσιοδοτεί τους υπάλληλους του Δ.Λ.Τ.Μ. Νικόλαο Ροσσολάτο του
Αντωνίου και αναπληρωτή αυτού έναν εποχικό υπάλληλο μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πρόσληψης του εποχικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Μ., όπως καταγράφουν
καθημερινά τα ελλιμενισμένα σκάφη στα λιμάνια αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ. και
στην συνέχεια ενημερώνουν την αρμόδια λιμενική αρχή προκειμένου να προβεί στην
είσπραξη των λιμενικών τελών.

 Με την από 26/08/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 75/2014 και θέμα:
«Τοποθέτηση και ορισμός του υπαλλήλου Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου ως
υπεύθυνο για την βεβαίωση και είσπραξη τελών ελλιμενισμού από τα σκάφη
αναψυχής που προβλέπονται στην σχετική ΚΥΑ που προσδένουν στους λιμένες
αρμοδιότητες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. »

 Με την από 16/10/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 94/2014 με θέμα: «Ορισμός
του Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Τεχνικών
Υδραυλικών, ως Επόπτη Εργασίας στην Υπηρεσίας Καθαριότητας από 16/10/2014
έως και 31/12/2015.»

 Με την από 10/12/2014 απόφαση προέδρου, με αριθμό 121/2014 με θέμα: Ορισμός
του υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ, Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου με βαθμό ΣΤ΄,
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, ως υπεύθυνο για την έκδοση και διάθεση των
καρτών-κλειδιών κατανάλωσης νερού και ρεύματος από τα Pillars στα σκάφη που
ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.

5. Έναν (01) ΔΕ Ηλεκτρολόγο για όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

6. Έναν (01) ΠΕ Ηλεκτρολόγο μηχανικό ο οποίος μεριμνά για όλη την Τεχνική
Υπηρεσία, για την ασφάλεια των πλοίων ως αναπληρωτής Υ.Α.Λ.Ε αλλά και την
Οικονομική Υπηρεσία, λόγω έλλειψης προσωπικού.

7. Επίσης έχει την δυνατότητα να απασχολήσει, σε περίπτωση που του εγκριθεί στην
εκάστοτε χρονιά, με οκτάμηνη σύμβαση, είκοσι (20) άτομα εποχικό προσωπικό
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(εργάτες καθαριότητας), για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των λιμενικών ζωνών,
των κοινόχρηστων τουαλετών και κτιρίων του.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό χρειαστεί να δουλέψει υπερωρίες θα πληρωθεί με
ανώτατο όριο 30 ώρες ανά μήνα και εάν χρειαστεί εξαιρέσιμες ημέρες, Κυριακές και Αργίες
θα πληρωθεί υπερωρίες, με ανώτατο όριο 16 ώρες μηνιαίως, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις
του Ν. 4261/2014 και του Ν. 4024/2011.
Από την παρούσα απόφαση υπολογίζεται ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ ύψους 19.000,00 χιλιάδων ευρώ και έχει προβλεφθεί στους
σχετικούς κωδικούς 20.6012: 15.000,00 και 30.6012: 4.000,00, στον υπό έγκριση
προϋπολογισμό έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Μ. Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί ετήσια δαπάνη
ποσού 22.800,00 ευρώ, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η παρούσα  απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για τον κατά νόμο έλεγχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 03/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Πρόεδρος

Καλπουρτζή Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπουτσάς Δαμιανός
2. Παπουτσά Σταυρούλα
3. Μάνης Αγησίλαος
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
5. Αιγινίτης Ηλίας
6. Μαλτάς Παναγιώτης
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