ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 34ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 510/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 24572/29-11-2018 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Θερµός Ευάγγελος
9
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
14
Τριλίβας Χρήστος
14
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αρβανίτης Σπυρίδων
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κατωπόδη Ευανθία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Γρηγόρη Ασπασία
25
26
Φίλιππας Γεώργιος
26
27
Κατηφόρης Χρήστος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν έξι (6) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν: το 5 θέµα της Η.∆. µετά το 1 θέµα της Η.∆. και τα θέµατα 13 και 14 της Η.∆. µετά το
ο
11 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆..
ου
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της
ο
Η.∆. (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 1 θέµα της Η.∆.)
ου
Οι ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν µετά την συζήτηση του 5 θέµατος και πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος και Βλάχος Κων/νος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 24 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 34ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισµών µονοπατιών Καλάµου, προϋπολογισµού 3.799,36 €.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµικότητας, εργασίες που εµπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των
υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε
τρίτους, µε αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους. Είναι δε κατ’ εξαίρεση
δυνατή, στο βαθµό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, η ανάθεση
σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται
προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, το ήδη
υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εµπίπτουν µεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο
όµως, εν όψει των εκάστοτε συγκεκριµένων πραγµατικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος,
εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών µέσων που δεν διαθέτει η αρµόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη
89/2016 κ.α.).
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 κοινοχρήστων χώρων και
δηµοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆.60/2007, 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 οποία παρέχονται.
Στο ∆ήµο µας είναι αναγκαίο να εκτελεστoύν εργασίες καθαρισµού µονοπατιών του Καλάµου. Τα φυτά και οι
θάµνοι δεξιά και αριστερά των µονοπατιών έχουν µεγαλώσει µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το πλάτος τους και να
δυσχεραίνεται η πρόσβαση. Με το καθαρισµό των µονοπατιών επιτυγχάνεται επίσης η λειτουργία των µονοπατιών
σαν αντιπυρική ζώνη .Η αποψίλωση θα γίνει µε φορητό χλοοκοπτικό µηχάνηµα και µε αλυσοπρίονο . Τα προϊόντα
του καθαρισµού θα αποµακρύνονται µε µέριµνα του αναδόχου. Τα µονοπάτια θα υποδειχθούν από τον πρόεδρο του
Καλάµου. Ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης των εργασιών είναι τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης
Ωστόσο, η εκτέλεση των υπηρεσιών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον ∆ήµο καθώς δεν διαθέτει τα
απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό, σύµφωνα µε το αριθµ.2317/3-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο µέσω σύµβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016.
Σύµφωνα µε την αριθµ.271/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
ανέρχεται στο ποσό των 3.799,36 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%.
η
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί κατά την 3 αντίστοιχα αναµόρφωση του
προϋπολογισµού έτους 2018 σύµφωνα µε την αριθµ. 237/2018-Α∆Α:ΩΡΖ3ΩΛΙ-2ΙΙ απόφαση ∆.Σ. και εγκρίθηκε µε
την αριθµ. 146123/13-07-2018-Α∆Α:ΩΒΤΑΟΡ1Φ-6ΚΠ απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, σχετική πίστωση 3.800,00 Ευρώ, στον ΚΑ 30-7326.125 «Εργασίες καθαρισµού µονοπατιών
Καλάµου» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ∆ήµου.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Να αποφασίσει περί αδυναµίας εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών και ανάθεσης τους σε τρίτο.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Ο ∆ήµος αδυνατεί να εκτελέσει µε δικά του µέσα τις εργασίες καθαρισµού µονοπατιών στον Κάλαµο, όπως
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση και για το λόγο αυτό, η εκτέλεση των εργασιών να γίνει µε τη διαδικασία
της ανάθεσης σε τρίτο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 510/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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