ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 441/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 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. 25232/13-12-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γληγόρης Παναγιώτης λόγω απουσίας του
Προέδρου ∆.Σ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Προεδρεύων)
1
Ρόκκος Στυλιανός
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σολδάτος Θεόδωρος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
8
Μαργέλη Μαρία
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
12
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
12
13
∆ρακονταειδής Κων/νος
13
14
Σέρβος Κων/νος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γαζής Αναστάσιος
19
20
Αργυρός Νικόλαος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε το 9 θέµα της Η.∆. οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 2 Ε.Η.∆. θέµατος και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος, Βλάχου Ειρήνη, Αργυρός Νικόλαος,
ου
Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 18 θέµατος
της Η.∆.

1

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οχτώ
(28) µέλη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 13 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για διαπίστωση αδυναµίας εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µεταφοράς στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) µε ίδια µέσα του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου,
τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 παρ.1 , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 178 του 4635/19,
ΦΕΚ-167 Α/30-10-19, «Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη
δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων
υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Με την
απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της
οποίας αυτές παρέχονται.»
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019: «Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το
άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρµοστο, και ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον
κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου ανακύπτει αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, µπορεί µε απόφαση του συµβουλίου να ανατίθενται
µε δηµόσια σύµβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δηµοτικό συµβούλιο, ως
κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήµου και αρµόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο
102 του Συντάγµατος, µπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφεροµένων υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγµατικά
περιστατικά, σε συνάρτηση µε την εξυπηρέτηση του δηµοτικού, αλλά και του δηµοσίου συµφέροντος.Και τούτο
διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης δεν µπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε
να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονοµαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρµογής που
εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συµβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ.
ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ Κλιµακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τµήµατος ΕΣ, µε τις οποίες κρίνεται εάν
πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νοµοθέτης στην αιτιολογική σκέψη της διάταξης)».
Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται µε το παρόν, είναι ανεξάρτητη από τον
πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε µόνιµο
προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή
µη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συµβάσεων σε τρίτους είναι ένας µόνον παράγων, ο οποίος, σε
κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασµό µε τα ίδια µέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα των τοπικών
κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για αποµακρυσµένους από την έδρα του δήµου οικισµούς, καθώς και οποιονδήποτε
άλλο, κατά την κρίση του συµβουλίου, παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθµιση της εκάστοτε ανακύπτουσας
περίστασης, την ανάθεση της σύµβασης σε τρίτους.»
Σύµφωνα µε την αριθµ.426/2019/Α∆Α:6ΛΑ7ΩΛΙ-Ν6Ο απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής
ης
Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3
∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
ης
(ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3 Γ.Ε.Ν, Ν. Αιτωλοακαρνανίας., µετά και την µε αριθµ.8/8-112019/Α∆Α:66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
ης
Αποβλήτων 3 ∆.Ε.Αιτωλοακαρνανίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1α της σύµβασης που έχει αντικείµενο την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών
που απαιτούνται για την υγειονοµική ταφή των 12.000 τόνων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της
ης
3 ∆.Ε.Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά», για διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) µήνες, µια από τις υποχρεώσεις που έχει ο ∆ήµος Λευκάδας είναι να αναλαµβάνει να µεταφέρει
τα ηµερησίως παραγόµενα αστικά στερεά απόβλητα στον προαναφερόµενο ΧΥΤΑ.
Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ.:ΕΣ.:2523/13-12-2019/Α∆ΑΜ:19REQ006061483 αίτηµα της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και τη µε αριθµ.315/2019 µελέτη υπάρχει ανάγκη παροχής υπηρεσίας για µεταφορά Αστικών Στερεών
ης
Αποβλήτων (ΑΣΑ) από τη θέση «Αλυκές» Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε.Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά». Συγκεκριµένα παροχή υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης 1.500 τόνων
υλικών επί αυτοκινήτου µε µηχανικά µέσα και µεταφορές µε αυτοκίνητο 57.000 tnkm υλικού , δια µέσου οδών
καλής βατότητας, συνολικού προϋπολογισµού 24.793,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%. Η ανάγκη της σύναψης της
δηµόσιας σύµβασης προκύπτει λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των συγκεκριµένων προαναφερόµενων υπηρεσιών µε
ίδια µέσα του δήµου, αφού ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό µε την κατάλληλη ειδικότητα(οδηγών) όπως
ελλείπει και ο κατάλληλος εξοπλισµός (φορτοεκφορτωτής).
Κατόπιν των ανωτέρω
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Το ∆.Σ. να
α)διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µεταφοράς στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) µε ίδια µέσα του ∆ήµου από
ης
τη θέση «Αλυκές» Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση
«Κακοπετριά», λόγω του ότι ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό µε την κατάλληλη ειδικότητα(οδηγών) όπως
ελλείπει και ο κατάλληλος εξοπλισµός (φορτοεκφορτωτής)
β) αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την
εκτέλεση υπηρεσιών µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ειδικότερα παροχή υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης 1.500
τόνων υλικών επί αυτοκινήτου µε µηχανικά µέσα και µεταφορές µε αυτοκίνητο 57.000 tnkm υλικού, δια µέσου
οδών καλής βατότητας, συνολικού προϋπολογισµού 24.793,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, από τη θέση «Αλυκές»
ης
Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά», µε
διάρκεια από την υπογραφή σχετικής σύµβασης µέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειµένου.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση από τα µέλη του ∆.Σ. και ψηφοφορία.
Υπέρ της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν δεκατρείς (13) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος επειδή είναι αντίθετοι στη
χρήση εργολάβου µεταφοράς.

Το ∆.Σ. µετά τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
α) ∆ιαπιστώνει αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) µε ίδια µέσα του
ης
∆ήµου από τη θέση «Αλυκές» Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη
θέση «Κακοπετριά», λόγω του ότι ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό µε την κατάλληλη ειδικότητα (οδηγών) όπως
ελλείπει και ο κατάλληλος εξοπλισµός (φορτοεκφορτωτής)
β) τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση
υπηρεσιών µεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και ειδικότερα παροχή υπηρεσίας φορτοεκφόρτωσης
1.500 τόνων υλικών επί αυτοκινήτου µε µηχανικά µέσα και µεταφορές µε αυτοκίνητο 57.000 tnkm υλικού, δια
µέσου οδών καλής βατότητας, συνολικού προϋπολογισµού 24.793,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, από τη θέση
ης
«Αλυκές» Λευκάδας στον ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά»,
µε διάρκεια από την υπογραφή σχετικής σύµβασης µέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειµένου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 441/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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