ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 91/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µηνός Μαρτίου του
έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
«ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/τ.Α/11-3-20), ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4367/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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Μαργέλη Μαρία
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
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Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση O.E. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου
Λευκάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
117 του Ν.4674/11-3-2020.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικόλαος Βικέντιος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/201, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020 «Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη
σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Για την παροχή
συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και
ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Με την ως άνω
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».
Με την αριθµ. 81/2016 Απόφαση ∆.Σ., η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 12964/2016 (ΦΕΚ
2549/2016, τευχ. Β’) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,
καταργήθηκε το Νοµικό Πρόσωπο «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας» και περιήλθαν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου
Λευκάδας εκτός των άλλων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυµναστηρίου, του γηπέδου τένις,
του γηπέδου 5χ5 , του δηµοτικού Σταδίου «Πλάτων Γρηγόρης» του γηπέδου Νυδριού και του γηπέδου
Σφακιωτών πλην όµως δεν υπηρετούσε και το ανάλογο προσωπικό καθαριότητας ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες καθαρισµού τους.
∆εδοµένου ότι, στο ∆ήµο Λευκάδας υπηρετούν τρεις καθαρίστριες οι οποίες απασχολούνται µε την
καθαριότητα των χώρων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ∆ήµου στο ∆ιοικητήριο, των κτιρίων που
στεγάζουν τις υπηρεσίες στις δηµοτικές ενότητες πλην Καλάµου και Καστού, των κτιρίων που στεγάζονται τα
ΚΕΠ του ∆ήµου (πόλη Λευκάδας, Νυδρί, Βασιλική και Καρυά) και τον περιβάλλοντα χώρο όλων των
ανωτέρω (υπ’ αριθµ. 256/12-2-2020 έγγραφο αρµόδιας Υπηρεσίας), αλλά και την απαγόρευση των
προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, ο ∆ήµος αδυνατεί να καλύψει την ανάγκη καθαρισµού των αθλητικών
εγκαταστάσεων µε το υπάρχον προσωπικό.
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Επιπλέον, επειδή οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση προγραµµάτων
Άθλησης για Όλους, από τα αθλητικά Σωµατεία του Νοµού και από δηµότες απαιτείται αδιάλειπτα ο
καθαρισµός τους για λόγους υγιεινής και ευπρεπισµού.
Οι υπηρεσίες καθαρισµού που πρέπει να παρασχεθούν είναι οι παρακάτω:
1.Καθαρισµός εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυµναστηρίου:
καθαρισµός αγωνιστικού χώρου, κερκίδων, αποδυτηρίων αθλητών, διαιτητών και προπονητών, χώροι
γραφείων διοικητικού προσωπικού και γραφείου τύπου και καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 2,5 περίπου
στρεµµάτων, χώροι υγιεινής (τουαλέτες ανδρών και γυναικών, πάνω και κάτω), αίθουσα taekwon-do,
αίθουσα προθέρµανσης και είσοδος µε προθάλαµο
2. καθαρισµός γηπέδου τένις : αγωνιστικός χώρος, τουαλέτα και γραφείο
3. καθαρισµός γηπέδου 5χ5: κερκίδες και αγωνιστικός χώρος
Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται σε καθηµερινή βάση και θα συµπεριλαµβάνονται τα καθαριστικάαπολυµαντικά και ο απαραίτητος εξοπλισµός.
4. καθαρισµός δηµοτικού Σταδίου «Πλάτων Γρηγόρης»:
-καθαρισµός στίβου, αποδυτηρίων στίβου-προπονητών-ποδοσφαίρου, χώρων υγιεινής, χώρων γραφείων,
καθαρισµός κερκίδων και καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου. Οι ανωτέρω υπηρεσίες καθαρισµού θα
παρέχονται κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή και για το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο µέχρι και τον Απρίλιο που
αρχίζει η προπονητική και αγωνιστική περίοδος. Επιπλέον κάθε Τετάρτη και για το ίδιο χρονικό διάστηµα θα
παρέχονται υπηρεσίες καθαρισµού σε αποδυτήρια και χώρους υγιεινής.
Για την περίοδο από Μάιο µέχρι και Αύγουστο οι υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται κάθε Τρίτη και
Παρασκευή σε αποδυτήρια και χώρους υγιεινής. Θα συµπεριλαµβάνονται τα καθαριστικά-απολυµαντικά και
ο απαραίτητος εξοπλισµός.
5. καθαρισµός γηπέδου Σφακιωτών:
-καθαρισµός αποδυτηρίων ποδοσφαιριστών-διαιτητών, χώρων υγιεινής, καθαρισµός κερκίδων και
καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται µία φορά την εβδοµάδα, κάθε Πέµπτη και για το
διάστηµα από τον Σεπτέµβριο µέχρι και τον Απρίλιο που αρχίζει η προπονητική και αγωνιστική περίοδος. Για
το διάστηµα από Μάιο µέχρι και Αύγουστο θα παρέχονται υπηρεσίες καθαρισµού σε αποδυτήρια και χώρους
υγιεινής κάθε Πέµπτη .Θα συµπεριλαµβάνονται τα καθαριστικά-απολυµαντικά και ο απαραίτητος
εξοπλισµός.
6. καθαρισµός γηπέδου Νυδρίου:
-καθαρισµός αποδυτηρίων ποδοσφαιριστών-διαιτητών, χώρων υγιεινής, καθαρισµός κερκίδων και
καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται µία φορά την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα. Θα
συµπεριλαµβάνονται τα καθαριστικά-απολυµαντικά και ο απαραίτητος εξοπλισµός.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και την 31-032021.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους
2020 που ψηφίσθηκε µε την αριθµ. 6/2020 (Α∆Α: Ψ19ΑΩΛΙ-ΚΕ9) Απόφαση ∆.Σ. και εγκρίθηκε µε την αριθµ.
πρωτ. 34448/25-2-2020 Απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπονήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,
ποσό 20.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 15-6274.002 µε τίτλο «∆απάνες καθαρισµού αθλητικών εγκαταστάσεων».
Το ποσό των παρεχόµενων υπηρεσιών σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει το ποσό της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, για δε το χρονικό διάστηµα από 01/01/2021 έως 31-03-2021 θα µεταφερθεί
ανάλογα στον προϋπολογισµό του αντίστοιχου οικονοµικού έτους.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
Η Οικονοµική Επιτροπή
να εγκρίνει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού
γυµναστηρίου, του γηπέδου τένις, του γηπέδου 5χ5, του δηµοτικού Σταδίου «Πλάτων Γρηγόρης», του
γηπέδου Σφακιωτών και του γηπέδου Νυδρίου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου τους, όπως
περιγράφονται παραπάνω, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την 31-3-2021.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του
κλειστού γυµναστηρίου , του γηπέδου τένις, του γηπέδου 5χ5, του δηµοτικού Σταδίου «Πλάτων Γρηγόρης»,
του γηπέδου Σφακιωτών και του γηπέδου Νυδρίου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου τους, όπως
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περιγράφονται παραπάνω, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την 31-3-2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 91/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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