ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 11
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 607/14-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Κων/νος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Καλάµου και
Καστού.
Εισηγητής: Χρήστος Τριλίβας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος Καστού, κ. Χρήστος Τριλίβας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.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.∆/τος 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του
Κ.∆.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».
Ο δήµος µας αδυνατεί να ανταποκριθεί µε τις υπηρεσίες του 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 ∆ηµοτικές 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµο, ο οποίος προέκυψε
από την συνένωση πέντε πρώην ∆ήµων και δύο Κοινοτήτων (Καλάµου-Καστού). Ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς µήνες, µε την αυξηµένη επισκεψιµότητα των τουριστών, ο πληθυσµός
πενταπλασιάζεται και οι υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου 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, καθυστερεί σε τέτοιο βαθµό
ώστε να καθίσταται ανέφικτη η έγκαιρη πρόσληψη για την έναρξη των εργασιών τον χρόνο που
απαιτείται.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Α. να διαπιστώσει την αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας µε ίδια µέσα του ∆ήµου, για
τις νησιωτικές ∆ηµοτικές Ενότητες Καλάµου και Καστού.
Β. Να εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτες των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2015:
α) Εργασίες καθαρισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού που θα περιλαµβάνει:
1)Την συλλογή των απορριµµάτων, του οικισµού, του λιµανιού και των κοινοχρήστων χώρων την
φόρτωσή τους, τη µεταφορά τους µε ίδιο µεταφορικό µέσο κατάλληλο για την συγκεκριµένη εργασία
και την απόθεσή τους στη θέση που θα σταθµεύει το όχηµα «φορτηγό - πρέσα», καθώς και το
πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων.
2)Τον καθαρισµό των δρόµων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισµού
3)Το κλάδεµα των δένδρων επί των δρόµων και κοινοχρήστων χώρων.
4) Αποψιλώσεις φυτών από δρόµους και πεζοδρόµια
5) Καθαρισµός νεκροταφείου
6) Καθαρισµός λιµανιού
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται ως εξής:
Για τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέµβριο οι καθαρισµοί θα υλοποιούνται
τέσσερις(4) φορές την εβδοµάδα όπου η µία ηµέρα θα διατίθεται αποκλειστικά για τον καθαρισµό
των δρόµων, ενώ τους υπόλοιπους µήνες οι καθαρισµοί θα υλοποιούνται τρεις φορές την
εβδοµάδα, όπου η µία ηµέρα ανά δύο εβδοµάδες θα διατίθεται αποκλειστικά για το σκούπισµα των
δρόµων.
Επισηµαίνουµε ότι ο έλεγχος για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω εργασιών καθώς και
για την εφαρµογή του ωραρίου θα γίνεται από τους: α) Αρµόδιο Αντιδήµαρχο Χρήστο Τριλίβα και

2

β)Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού κ. Βασίλη Τριλίβα, στους οποίους θα αναφέρεται και ο
εργολάβος.
Ο προϋπολογισµός της ως άνω εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00€ µε ΦΠΑ
(12.195,12€ εργασίες + 2.804,88€ Φ.Π.Α.) ΚΑΕ προυπολογισµού 20-6279.002.
β). Εργασίες καθαρισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου που θα περιλαµβάνει:
1) Την συλλογή των απορριµµάτων, του οικισµού, του λιµανιού και των κοινοχρήστων χώρων
την φόρτωσή τους, τη µεταφορά τους µε ίδιο µεταφορικό µέσο κατάλληλο για την
συγκεκριµένη εργασία και την απόθεσή τους στη θέση που θα σταθµεύει το όχηµα «φορτηγό
- πρέσα», καθώς και το πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων.
2) Τον καθαρισµό των δρόµων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισµού Καλάµου,
Αγραπιδιάς και Επισκοπής.
3) Το καθαρισµό των νεκροταφείων Καλάµου και Επισκοπής
4) Το καθαρισµό των λιµανιών Καλάµου και Επισκοπής
5) Το κλάδεµα των δένδρων επί των δρόµων και κοινοχρήστων χώρων των οικισµών του
Νησιού.
6) Αποψιλώσεις φυτών από δρόµους, πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους γενικότερα
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται ως εξής:
Η εργασία για τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέµβριο θα υλοποιείται για έξι (6)
φορές την εβδοµάδα, ενώ τους υπόλοιπους µήνες θα είναι τρείς (3) ηµέρες την εβδοµάδα µε σκοπό
τον πλήρη καθαρισµό του συνόλου των παραπάνω κοινοχρήστων χώρων.
Επισηµαίνουµε ότι ο έλεγχος για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω εργασιών καθώς και
για την εφαρµογή του ωραρίου θα γίνεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου κ.
Ιωάννη Κανδηλιώτη, στον οποίο θα αναφέρεται εργολάβος.
Ο προϋπολογισµός της ως άνω εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00€ µε ΦΠΑ
(16.260,16 εργασίες + 3.739,84 Φ.Π.Α.) ΚΑΕ προυπολογισµού 20-6279.001.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν µε απευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν 3463/06.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα
αποφασίζει:
Α. ∆ιαπιστώσει την αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας µε ίδια µέσα του ∆ήµου, για τις
νησιωτικές ∆ηµοτικές Ενότητες Καλάµου και Καστού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην εισήγηση.
Β. Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτες των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2015:
α) Εργασίες καθαρισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού που θα περιλαµβάνει:
1)Την συλλογή των απορριµµάτων, του οικισµού, του λιµανιού και των κοινοχρήστων χώρων την
φόρτωσή τους, τη µεταφορά τους µε ίδιο µεταφορικό µέσο κατάλληλο για την συγκεκριµένη εργασία
και την απόθεσή τους στη θέση που θα σταθµεύει το όχηµα «φορτηγό - πρέσα», καθώς και το
πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων.
2)Τον καθαρισµό των δρόµων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισµού
3)Το κλάδεµα των δένδρων επί των δρόµων και κοινοχρήστων χώρων.
4) Αποψιλώσεις φυτών από δρόµους και πεζοδρόµια
5) Καθαρισµός νεκροταφείου
6) Καθαρισµός λιµανιού
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται ως εξής:
Για τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέµβριο οι καθαρισµοί θα υλοποιούνται
τέσσερις(4) φορές την εβδοµάδα όπου η µία ηµέρα θα διατίθεται αποκλειστικά για τον καθαρισµό
των δρόµων, ενώ τους υπόλοιπους µήνες οι καθαρισµοί θα υλοποιούνται τρεις φορές την
εβδοµάδα, όπου η µία ηµέρα ανά δύο εβδοµάδες θα διατίθεται αποκλειστικά για το σκούπισµα των
δρόµων.
Επισηµαίνουµε ότι ο έλεγχος για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω εργασιών καθώς και
για την εφαρµογή του ωραρίου θα γίνεται από τους: α)Αρµόδιο Αντιδήµαρχο Χρήστο Τριλίβα και
β)Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καστού κ. Βασίλη Τριλίβα, στους οποίους θα αναφέρεται και ο
εργολάβος.
Ο προϋπολογισµός της ως άνω εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των 15.000,00€ µε ΦΠΑ
(12.195,12€ εργασίες + 2.804,88€ Φ.Π.Α.) ΚΑΕ πρϋπολογισµού 20-6279.002.
β). Εργασίες καθαρισµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου που θα περιλαµβάνει:
1)Την συλλογή των απορριµµάτων, του οικισµού, του λιµανιού και των κοινοχρήστων χώρων την
φόρτωσή τους, τη µεταφορά τους µε ίδιο µεταφορικό µέσο κατάλληλο για την συγκεκριµένη εργασία
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και την απόθεσή τους στη θέση που θα σταθµεύει το όχηµα «φορτηγό - πρέσα», καθώς και το
πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων.
2)Τον καθαρισµό των δρόµων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισµού Καλάµου, Αγραπιδιάς
και Επισκοπής.
3)Το καθαρισµό των νεκροταφείων Καλάµου και Επισκοπής
4)Το καθαρισµό των λιµανιών Καλάµου και Επισκοπής
5)Το κλάδεµα των δένδρων επί των δρόµων και κοινοχρήστων χώρων των οικισµών του Νησιού.
6)Αποψιλώσεις φυτών από δρόµους, πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους γενικότερα
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται ως εξής:
Η εργασία για τους µήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέµβριο θα υλοποιείται για έξι (6)
φορές την εβδοµάδα, ενώ τους υπόλοιπους µήνες θα είναι τρείς (3) ηµέρες την εβδοµάδα µε σκοπό
τον πλήρη καθαρισµό του συνόλου των παραπάνω κοινοχρήστων χώρων.
Επισηµαίνουµε ότι ο έλεγχος για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω εργασιών καθώς και
για την εφαρµογή του ωραρίου θα γίνεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλάµου κ.
Ιωάννη Κανδηλιώτη, στον οποίο θα αναφέρεται εργολάβος.
Ο προϋπολογισµός της ως άνω εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00€ µε ΦΠΑ
(16.260,16 εργασίες + 3.739,84 Φ.Π.Α.) ΚΑΕ προυπολογισµού 20-6279.001.
Οι παραπάνω εργασίες να εκτελεστούν µε απευθείας ανάθεση µε απόφαση ∆ηµάρχου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν 3463/06.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.11/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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