ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 196
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 16713/13-62013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος
προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 6ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση

Δ.Σ.

για

έγκριση

σύναψης

δημόσιων

συμβάσεων

παροχής

καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
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υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος θέτει εκτός Ημερήσιας Διάταξης, ως κατεπείγον,
το θέμα «Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011».
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο
Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:
«Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ/τος 60/2007 (Α' 64), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται».
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ο δήμος μας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην
καθαριότητα των νησιωτικών Ενοτήτων Καλάμου και Καστού και θα απαιτηθεί η ανάθεση
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.
Οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου είναι οι κάτωθι:
Α) Η πρόσβαση με τις εν λόγω νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες είναι αδύνατη λόγω του ότι δεν
υπάρχει θαλάσσιο μεταφορικό μέσο για τα οχήματα καθαριότητας. Τα υπάρχοντα μεταφορικά
μέσα εξυπηρετούν μόνο επιβάτες. Ακόμη και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο ήταν δυνατό να
επιτευχθεί, θα ήταν οικονομικά ασύμφορη η καθημερινή μετακίνηση προσωπικού και
οχημάτων από την έδρα του Δήμου, λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης και του
μικρού αριθμού θαλάσσιων δρομολογίων.
Β) Η έλλειψη επαρκούς τακτικού προσωπικού, τόσο σε εργάτες καθαριότητας όσο και σε
οδηγούς απορριμματοφόρων, η οποία έχει κορυφωθεί με τον νέο Καλλικρατικό Δήμο, ο οποίος
προέκυψε από την συνένωση πέντε πρώην Δήμων και δύο Κοινοτήτων (Καλάμου-Καστού).
Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με την αυξημένη επισκεψιμότητα των τουριστών, ο
πληθυσμός πενταπλασιάζεται και οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας αδυνατούν να
ανταποκριθούν με την υφιστάμενη υποδομή.
Γ) Η αδυναμία έγκαιρης πρόσληψης επαρκούς αριθμού εποχιακών συμβασιούχων, αφενός
γιατί το δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας, όπως έχει εξειδικευθεί από την ισχύουσα
νομοθεσία, απαγορεύει την πρόσληψη τακτικών υπαλλήλων και αφετέρου η παροχή των
εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών,
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καθυστερεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται ανέφικτη η έγκαιρη πρόσληψη για την έναρξη
των εργασιών τον χρόνο που απαιτείται.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με
ίδια μέσα του Δήμου, για τις νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες Καλάμου και Καστού.
Β. Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτες των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2013:
α) Καθαρισμός της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, με τις κάτωθι εργασίες:


Συλλογή των απορριμμάτων του οικισμού, του λιμανιού και των κοινοχρήστων χώρων, τη

φόρτωσή τους, τη μεταφορά τους και την απόθεσή τους στη θέση «ΜΑΥΡΗ ΛΑΓΚΑΔΑ».


Τον καθαρισμό των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Καλάμου,

Αγραπιδιάς και Επισκοπής.


Τον καθαρισμό των νεκροταφείων Καλάμου και Επισκοπής.



Το κλάδεμα των δένδρων επί των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων των οικισμών του

νησιού.


Αποψιλώσεις φυτών από δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους γενικότερα.
Η εργασία για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα υλοποιείται για έξι (6)
φορές την εβδομάδα, με οκτάωρη απασχόληση, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα είναι τρεις
(3) ημέρες την εβδομάδα, με οκτάωρη απασχόληση.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

β) Καθαρισμός της Δημοτικής Ενότητας Καστού, με τις κάτωθι εργασίες:


Συλλογή των απορριμμάτων του οικισμού, του λιμανιού και των κοινοχρήστων χώρων, τη

φόρτωσή τους, τη μεταφορά τους και την απόθεσή τους στη θέση «ΒΟΡΟΣ».


Τον καθαρισμό των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.



Το κλάδεμα των δένδρων επί των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων.



Αποψιλώσεις φυτών από δρόμους και πεζοδρόμια.



Καθαρισμός νεκροταφείου.



Καθαρισμός λιμανιού.
Η εργασία για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα υλοποιείται για
τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα, όπου η μία ημέρα θα διατίθεται αποκλειστικά για τον
καθαρισμό των δρόμων, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα υλοποιείται δύο (2) φορές την
εβδομάδα, όπου η μία ημέρα ανά δύο εβδομάδες θα διατίθεται αποκλειστικά για το
σκούπισμα των δρόμων.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδων
20/6279.002.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του
Δήμου, για τις νησιωτικές Δημοτικές Ενότητες Καλάμου και Καστού.
Β. Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτες των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος
2013:
α) Καθαρισμός της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, με τις κάτωθι εργασίες:


Συλλογή των απορριμμάτων του οικισμού, του λιμανιού και των κοινοχρήστων χώρων, τη

φόρτωσή τους, τη μεταφορά τους και την απόθεσή τους στη θέση «ΜΑΥΡΗ ΛΑΓΚΑΔΑ».


Τον καθαρισμό των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Καλάμου,

Αγραπιδιάς και Επισκοπής.


Τον καθαρισμό των νεκροταφείων Καλάμου και Επισκοπής.



Το κλάδεμα των δένδρων επί των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων των οικισμών του

νησιού.


Αποψιλώσεις φυτών από δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους γενικότερα.
Η εργασία για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα υλοποιείται για έξι (6)
φορές την εβδομάδα, με οκτάωρη απασχόληση, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα είναι τρεις
(3) ημέρες την εβδομάδα, με οκτάωρη απασχόληση.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

β) Καθαρισμός της Δημοτικής Ενότητας Καστού, με τις κάτωθι εργασίες:


Συλλογή των απορριμμάτων του οικισμού, του λιμανιού και των κοινοχρήστων χώρων, τη

φόρτωσή τους, τη μεταφορά τους και την απόθεσή τους στη θέση «ΒΟΡΟΣ».


Τον καθαρισμό των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.



Το κλάδεμα των δένδρων επί των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων.



Αποψιλώσεις φυτών από δρόμους και πεζοδρόμια.



Καθαρισμός νεκροταφείου.



Καθαρισμός λιμανιού.
Η εργασία για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα υλοποιείται για

τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα, όπου η μία ημέρα θα διατίθεται αποκλειστικά για τον
καθαρισμό των δρόμων, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα υλοποιείται δύο (2) φορές την
εβδομάδα, όπου η μία ημέρα ανά δύο εβδομάδες θα διατίθεται αποκλειστικά για το σκούπισμα
των δρόμων.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού
Εξόδων 20/6279.002.

4

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 196/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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