ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 66/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω
εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την
υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020
εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της
Η.∆. ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 15 : Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
δηµοτικών κτιρίων στη νησιωτική δηµοτική ενότητα Καστού.
Εισηγητής: Νικόλαος Αργυρός, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Αργυρός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 117 «Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής» του Ν.4674/2020-ΦΕΚ
53/11-03-2020 τευχ. Α΄, αντικαθίσταται η παρ. 1 του αρθρ. 61 του Ν.3979/2011 ως εξής: Σύµφωνα µε
την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και
από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:
«1. 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 (Α΄ 147) για την εκτέλεση 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.».
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (η οποία αναφέρεται βέβαια σε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς τότε ήταν αρµοδιότητα αυτού του οργάνου): «Με το άρθρο 179
αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρµοστο, και ορίζεται του
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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.»
Η ανάγκη της σύναψης της δηµόσιας σύµβασης προκύπτει λόγω του ότι η πρόσβαση µε την νησιωτική
∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΟΥ είναι αδύνατη επειδή 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 (ήτοι 55 klm οδικου
δικτύου και 7 ναυτικών µιλίων) και του µικρού αριθµού θαλάσσιων δροµολογίων. Επιπροσθέτως, λόγω της
έλλειψης 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.
Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι εξής:
Σύµφωνα µε την αρµόδια υπηρεσία Καθαριότητας και µε την υπ’αριθ. 10/2021 µελέτη θα ανέλθει στο ποσό
των 20.522,00 € , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, που είναι εγγεγραµµένο στον ΚΑΕ 20-6279.002
προϋπολογισµού 2021-2022 και αφορά την εργασία καθαρισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας ΚΑΣΤΟΥ για το
έτος 2021-2022.
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει:
1). Α.- Την συλλογή των απορριµµάτων , του οικισµου , του λιµανιού και των κοινόχρηστων 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 – πρέσσα» , καθώς και το πλύσιµο
των κάδων απορριµµάτων , 1 φορά µηνιαίως τους τουριστικούς µήνες και µία φορά ανά τρίµηνο τους
υπόλοιπους µήνες.
η
Από 1 Μαϊου έως 30 Σεπτεµβρίου , θα πραγµατοποιούνται οι εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων 4 φορές
την εβδοµάδα και δύο µέρες θα αφιερώνονται αποκλειστικά για τον καθαρισµό των δρόµων και του
λιµανιού.
η
Β.- Από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου οι εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων θα γίνονται 3 φορές την
εβδοµάδα και µία φορα την εβδοµάδα , ο καθαρισµός του δρόµου και του λιµανιού.
Γ.- Ο καθαρισµός των ακτών – παραλιών για τους λουόµενους, 3 φορές : αρχές Ιουλίου , αρχές Αυγούστου και
τέλος Σεπτεµβρίου.
∆.- Ο καθαρισµός των γραφείων της κοινότητας , θα πραγµατοποιείται κάθε 15/νθήµερο.
2). Το κλάδεµα των 6 δέντρων επί των δρόµων και κοινόχρηστων χώρων 1 φορά το χρόνο την
εποχή κλαδέµατος.
3). Αποψιλώσεις φυτών από δρόµους και πεζοδρόµια ,2 φορές έως το τελος της σύµβασης , σε
οδικό δίκτυο 9 χλµ. Χ 2 φορές , ήτοι 18 κλµ.
4). Καθαρισµός Νεκροταφείου , 2 φορές έως το τέλος της σύµβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών
κτιρίων ως άνω-σύµφωνα µε τη µε αριθµ.10/2021 µελέτη- συνολικού προϋπολογισµού ευρώ 20.522,00
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%., στη ∆.Ε.ΚΑΣΤΟΥ. Η διάρκεια των παρεχοµένων υπηρεσιών θα είναι από
01.03.2021 έως 28-02-2022. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.:20-6279.002 του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021-22.»
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 αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄
147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων ως άνωσύµφωνα µε τη µε αριθµ.10/2021 µελέτη- συνολικού προϋπολογισµού ευρώ 20.522,00 συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%., στη ∆.Ε.ΚΑΣΤΟΥ.
Η διάρκεια των παρεχοµένων υπηρεσιών θα είναι από 01.03.2021 έως 28-02-2022.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.:20-6279.002 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2021-22.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 66/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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