ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 424/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 26381/16-11-17 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
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 «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 δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται
στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. (Ν.
3463/06). 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»
(Σηµειώνουµε ότι το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) καταργήθηκε µε την παργρ. 1(60) του άρθρου 377 του Ν. 4412/16, ΦΕΚ147 Α/8-8-16 και συνεπώς η διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών πλέον ρυθµίζεται µε
τις διατάξεις του νόµου 4412/2016 -ΦΕΚ 147/Α)
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 Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον
∆ήµου Λευκάδας» και περιήλθαν οι αρµοδιότητες του στο ∆ήµο Λευκάδας .
Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει προγραµµατίσει την διοργάνωση δωρεάν κινηµατογραφικών προβολών σε
ποιοτικές ταινίες του παγκοσµίου κινηµατογράφου και πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία διαφόρων πολιτιστικών
φορέων. Οι προβολές θα πραγµατοποιούνται κάθε Παρασκευή και Κυριακή στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του
Πνευµατικού Κέντρου και ώρα 20:30.
∆εδοµένου ότι, στο ∆ήµο Λευκάδας υπηρετούν τρεις καθαρίστριες (δύο µόνιµες και µία Ι∆ΑΧ) 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 χώρων όλων
των ανωτέρω (υπ’ αριθµ. 469/5-4-2017 έγγραφο αρµόδιας Υπηρεσίας), αλλά και την απαγόρευση των
προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, ο ∆ήµος αδυνατεί να καλύψει την ανάγκη καθαρισµού των εν λόγω
πνευµατικού κέντρου µε το υπάρχον προσωπικό.
Οι υπηρεσίες καθαρισµού που πρέπει να παρασχεθούν είναι οι παρακάτω:
1.Καθαρισµός χώρων του πνευµατικού κέντρου που θα χρησιµοποιούνται για την προβολή των κινηµατογραφικών
ταινιών (είσοδος, αίθουσα συνεδριάσεων, χώρος αναµονής, τουαλέτες ανδρών και γυναικών).
Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα παρέχονται κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6131.001 κατά ποσό 500,00€ από το εγκεκριµένο προϋπολογισµό
οικονοµικού έτους 2017, για το δε ποσό των 1.500,00€ θα προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018.
Το ποσό των παρεχόµενων υπηρεσιών σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει το ποσό της
προϋπολογισθείσας δαπάνης.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και την λήξη προβολής
των κινηµατογραφικών ταινιών.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
1.να διαπιστώσει την αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας µε ίδια µέσα του ∆ήµου Λευκάδας για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω
2.να εγκρίνει την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1.∆ιαπιστώνει την αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας µε ίδια µέσα του ∆ήµου Λευκάδας για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω
2.Εγκρίνει την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 424/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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