ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 170/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8991/10-5-18 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
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Μήτσουρας Πέτρος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γληγόρης Κων/νος
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κοντομίχης Ευάγγελος
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Κακλαμάνη Αναστασία
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
19
20
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
21
Σκληρός Φίλιππος
21
22
Καββαδάς Θωμάς
22
23
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23
24
Πολίτης Σπυρίδων
24
25
Αρβανίτης Σπυρίδων
25
26
Παπαδόπουλος Ανδρέας
26
27
Σκληρός Παναγιώτης
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 τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 4 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 14ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ.384/2017 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.459/2017
απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.
Εισηγητής: Βλάχος Ευστάθιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά
συμπλήρωση της με αριθμ.384/2017 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.459/2017 απόφαση Δ.Σ.
σχετικά με την παροχή υπηρεσία για τη λειτουργία δεματοποίησης αστικών αποβλήτων, λόγω του κατεπείγοντος,
σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, ο οποίος είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο,
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, (…)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη
διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω
απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της
διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της
διαδικασίας του διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξεις 85, 110, 111/2012 κ.α.)
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.Δ.60/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2006).
Μ 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 Δήμο μας είναι αναγκαίο να εκτελεστεί η υπηρεσία λειτουργίας της μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών
αποβλήτων Δήμου Λευκάδας στη θέση «Αλυκές Λευκάδας» όπου είναι τοποθετημένη για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών. Στη μονάδα δεματοποίησης θα εισέρχονται αστικά στερεά απόβλητα από το Δήμο. Το χρονικό διάστημα
περιορίζεται σε δύο (2) έτη, καθόσον ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται, μετά το πέρας της σύμβασης αυτής, να
λειτουργήσει μονάδα ΜΟΠΑΚ.
Ωστόσο, η εκτέλεση των υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου μας, διότι ούτε
είναι επαρκές ούτε και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που απαιτούνται, σύμφωνα με το αριθμ.
871/14-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016.
Σύμφωνα με την αριθμ.289/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 1.459.976,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ανοικτός διεθνής
διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 450.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 206262.001 «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεματοποιητή αστικών αποβλήτων» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018 του Δήμου. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για:
- το οικ. έτος 2019 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με ποσό 730.000,00 ευρώ
-για το οικ. έτος 2020 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με ποσό 279.976,00 ευρώ
Σύμφωνα με τη αριθμ.384/2017 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η διενέργειας παροχής
υπηρεσίας λειτουργίας
δεματοποιητή απορριμμάτων και έγκριση της διαδικασίας διενέργειας της υπηρεσίας με ανοιχτό διαγωνισμό, με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.459/2017 απόφαση Δ.Σ.
Ωστόσο, κατόπιν των ανωτέρω,
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
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να συμπληρώσει τη με αριθμ. 384/2017 απόφαση Δ.Σ. ως κάτωθι:
Α) διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων για δύο( 2) έτη στη θέση
«Αλυκές Λευκάδας» όπου είναι τοποθετημένη η υφιστάμενη μονάδα δεματοποίησης και απαιτείται η ανάθεση
της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτο διότι το υπηρετούν προσωπικό ούτε είναι επαρκές ούτε και διαθέτει τις
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που χρειάζονται,
Β) να εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.459.976,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 450.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 20-6262.001 «Παροχή
υπηρεσίας λειτουργίας δεματοποιητή αστικών αποβλήτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2019 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με
ποσό 730.000,00 ευρώ και για το οικ. έτος 2020 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με ποσό
279.976,00 ευρώ
Η διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Καββαδάς είπε: Αυτή την αλλοίωση δεν την δεχόμαστε και δεν την ψηφίζουμε.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς και Φρεμεντίτης Χριστόφορος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Σκληρός Φίλιππος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την συμπλήρωση της με αριθμ. 384/2017 απόφαση Δ.Σ. ως κάτωθι:
Α) διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων για δύο( 2) έτη στη θέση
«Αλυκές Λευκάδας» όπου είναι τοποθετημένη η υφιστάμενη μονάδα δεματοποίησης και απαιτείται η ανάθεση
της εν λόγω υπηρεσίας σε τρίτο διότι το υπηρετούν προσωπικό ούτε είναι επαρκές ούτε και διαθέτει τις
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που χρειάζονται,
Β) εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την εκτέλεση της υπηρεσίας
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.459.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 450.000,00 ευρώ, στον ΚΑ 20-6262.001 «Παροχή υπηρεσίας
λειτουργίας δεματοποιητή αστικών αποβλήτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου. Κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2019 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με ποσό
730.000,00 ευρώ και για το οικ. έτος 2020 θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. με ποσό 279.976,00 ευρώ
Η διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 170/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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