ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 159
Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
11177/5-5-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Γεράσιμος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Μακρυγιώργου Νίκη
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Ρόκκος Στυλιανός
Σίδερης Αντώνιος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 32 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου μετά από Διεθνή Διαγωνισμό για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: κ.Κώστας Α. Αραβανής-Δήμαρχος.
κ.Βραχνούλας Δημ.-Αναπ/τής Πρ/νος Τ.Ε.ΕΜ.
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Ο Δήμαρχος, Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με την έναρξη της εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) καθώς και των
διαδικασιών που ισχύουν για την 4 η Προγραμματική Περίοδο, νέα δεδομένα και προβλήματα
αναμένεται να εμφανιστούν και να προσδιορίσουν φάσμα δυσκολιών αλλά και ευκαιριών για την
ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.
Με βεβαιότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μόνο η διαρκής ενημέρωση και
παρακολούθηση των εξελίξεων και η χρήση μεθόδων που απαιτούν διεπιστημονική και
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη διοικητική αναδιοργάνωση,
στην επιτυχημένη άσκηση αρμοδιοτήτων, στην ανεύρεση ΠΟΡΩΝ και την υλοποίηση τοπικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα :



Με το Ν. 3852/2010, δημιουργείται νέο περιβάλλον στη δομή και λειτουργία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με τη διαμόρφωση νέων Δήμων, μεγαλύτερων χωρικά και πληθυσμιακά, με
μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων, αλλαγές στη δομή και λειτουργία των οργάνων διοίκησης,
συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων.
Η υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών, που θα πραγματοποιηθεί μέσα σε νέο θεσμικό
πλαίσιο, απαιτεί το προγραμματισμό και την εκτέλεση σύνθετων ενεργειών που
ξεκίνησαν μέσα στο 2010 και θα υλοποιούνται στο 2011 και θα βελτιώνονται διαρκώς εφ’
εξής.


Στο κανονιστικό πλαίσιο της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 προσδιορίζονται,
μεταξύ άλλων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δυνητικών τελικών δικαιούχων για τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και
ανοίγουν οι διαδικασίες χρηματοδότησης μιας σειράς ενεργειών, μέτρων, δράσεων και
έργων των Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και βελτίωση του κοινωνικού
και οικονομικού περιβάλλοντος των πολιτών που εκπροσωπεί.



Με το νόμο 3389/2005 εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρυθμίσεις πλαισίου για
τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο την παραγωγή κοινωφελών έργων
από δημόσιους φορείς με χρήση ενός ακόμη χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο
αναμένεται να καταστεί περισσότερο αναγκαίο.



Τέλος, μια σειρά θεμάτων υψηλού αναπτυξιακού και αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος
πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν στο νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, για την
τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση και προστασία της ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο της νέας Δημοτικής Περιόδου χρειάζεται επειγόντως η εκπόνηση ενός νέου
Στρατηγικού και Επιχειρηματικού Σχεδίου με θεματικές και τοπικές δράσεις, με σαφείς στόχους,
προβλέψεις, έργα και χρηματοδοτικά εργαλεία για το σύνολο των θεμάτων / προβλημάτων της
περιοχής ευθύνης του Δήμου.
Ενδεικτικά – ως τέτοια θέματα – αναφέρονται:
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α) Διαμόρφωση και υλοποίηση πλάνου ενεργειών

προσαρμογής

του

Δήμου

στο

Πρόγραμμα Καλλικράτης.
β) Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Λευκάδας, με Δημόσιους Πόρους, με τη
μέθοδο του Σ.Δ.Ι.Τ., κλπ, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξής του.
γ) Αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την κατασκευή έργων κοινωνικών
υποδομών.
δ) Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση και διαχείριση τεχνικών μελετών και Έργων.
ε) Προώθηση καινοτομιών με σκοπό την ενσωμάτωση του Δήμου Λευκάδας και των δημοτών
της στο περιβάλλον και τη δυναμική των σύγχρονων εξελίξεων. Εισαγωγή νέων
τεχνολογιών, μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας,
ψηφιακή σύγκλιση, διοικητική μεταρρύθμιση.
στ) Πλαίσιο και διαδικασίες για τη πιστοποίηση όλου ή μέρους των υπηρεσιών του Δήμου
σύμφωνα με εγκεκριμένα Συστήματα Προτύπων.
Επιπλέον αυτών των τακτικών και προγραμματισμένων θεμάτων, οι Υπηρεσίες
υποχρεούνται να διαθέτουν την αναγκαία ετοιμότητα για κάθε έκτακτο και επείγον θέμα η
«ΜΕΤΡΟ» που θα ανοίγει με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Οι Δημοτικές Υπηρεσίες δεν μπορούν, με το υφιστάμενο δυναμικό, γνώσεις, οργάνωση
και εξοπλισμό να ανταποκριθούν πλήρως σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
Χρειάζεται να δημιουργηθούν επειγόντως οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διαρκή τεχνική –
νομική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου και των Υπηρεσιών του.
Όλα τα παραπάνω γενικά και ειδικότερα θέματα και έργα καθιστούν υποχρεωτική την
πρόσληψη υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου με υψηλή εξειδίκευση στο σύγχρονο, τεχνικό,
οικονομικό, νομικό, διοικητικό και ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Η υποστήριξη αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της σύναψης Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Αυγ. 2011- Αυγ. 2014 που προσλαμβάνεται κατόπιν ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Πρόκειται για μία ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών η οποία συνάπτεται με συγκεκριμένο
προδιαγεγραμμένο συμβατικό αντικείμενο.
Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία διαθέτει διαρκώς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μιας
πολυσύνθετης ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων (μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί κλπ), οι
οποίοι ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ του Ειδικού Συμβούλου / Αναδόχου και μπορεί να τους
καλέσει για συνεργασία όποτε θέλει.
Μέσω αυτής της θεσμικής υποστήριξης του Συμβούλου προς την Υπηρεσία και το Δήμο
και με χρονική διάρκεια τρία (3) χρόνια, αντιμετωπίζονται τακτικά θέματα τεχνικού, διοικητικού,
επιχειρησιακού, νομικού, προγραμματισμού, κλπ. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται ριζικά και
αποτελεσματικά κάθε ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ που προκύπτει αιφνιδίως και χωρίς προειδοποίηση στο
Δήμο π.χ. προκηρύξεις ΕΣΠΑ, νομικές – διοικητικές υποχρεώσεις – προσαρμογές, κλπ χωρίς
να απαιτείται κάθε φορά νέα (εξ αρχής) διοικητική προετοιμασία που οδηγεί σε ανυπέρβλητες
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καθυστερήσεις

και

συνήθως

ακυρώνει

τη δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στις

υποχρεώσεις του, με στόχο να μην χάνονται πολύτιμοι πόροι και προγράμματα και να
αξιοποιούνται διάφορες πολυποίκιλες αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται για το
Δήμο Λευκάδας.
Η υποστήριξη Ειδικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών κρίνεται
απαραίτητη καθώς οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές και το προσωπικό δεν διαθέτει την αντίστοιχη
εμπειρία υλοποίησης σχετικών ενεργειών.
Η παροχή υποστήριξης από έναν Σύμβουλο αναγνωρισμένης εμπειρίας και η
συνεργασία του με τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, θα συμβάλλει
εξαιρετικά στην επίτευξη του αποτελέσματος και – μάλιστα – χωρίς τη δέσμευση μεγάλου
αριθμού υπαλλήλων, ώστε αυτοί να απασχοληθούν απερίσπαστοι με τις αυξημένες
υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με το τρέχον αντικείμενό τους.
Παράλληλα, από τη συνεργασία του Συμβούλου με το Δήμο, αναμένεται η διάχυση της
ειδικής τεχνογνωσίας του Συμβούλου προς τα υπηρεσιακά στελέχη, γεγονός το οποίο θα
αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης και αποτελεσματικότητας ανάλογων
θεμάτων από τον Υπηρεσιακό μηχανισμό.
Για να γίνει αυτό δυνατό, σας εισηγούμαστε να εντάξετε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου Λευκάδας το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Αυγ. 2011-Αυγ. 2014» με
προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (300.430,00 €) πλέον ΦΠΑ. Οι
πιστώσεις για το 2011 ανέρχονται σε 60.000,00 €.
Η πρόσληψη του Συμβούλου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με το Π.Δ.
60/2007, όπως ισχύει σήμερα, του ΠΔ 118/2007 και τις διατάξεις του νέου ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
και του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνει μια ακτινογράφηση του υφιστάμενου στελεχιακού
δυναμικού του Δήμου. Αν το έχετε κάνει και έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το υπάρχον
δυναμικό δεν είναι σε θέση να εκπονήσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, τότε καλώς
προχωράτε. Αν όμως δεν το έχετε κάνει, έχετε πράξει λάθος διότι το κόστος του εγχείρηματος
αυτού είναι πολύ μεγάλο, περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο. Θεωρώ όμως αδιανόητο να μη γίνει
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Μπορούμε να συνταχθεί ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο οποίο θα
δώσουμε εμείς τις κατευθύνσεις από ένα μελετητικό γραφείο. Υπάρχει μια δυσκολία στην
παρακολούθηση των μέτρων του ΕΣΠΑ που ανοίγουν αλλά και αυτό μπορούμε να το
ξεπεράσουμε. Θα μπορούσαμε, με πολύ μικρότερο κόστος, να ορίσουμε 2-3 υπαλλήλους του
Δήμου με μόνο αυτό το αντικείμενο, της παρακολούθησης των μέτρων του ΕΣΠΑ που ανοίγουν
και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Μέσα από κάτι τέτοια πράγματα, δίνεται η τάση για το πού πάμε τα πράγματα.
Με τη δικαιολογία ότι το Δημόσιο είναι άχρηστο, αναθέτουμε βασικές λειτουργίες των Δήμων στο
ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι επιπτώσεις θα είναι χειρότερα για το δημότη και πολύ ακριβότερα. Δεν
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συμφωνούμε να γίνει η σύμβαση αλλά να γίνει αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του
Δήμου.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Είναι πολυτέλεια αυτή την εποχή να πάμε σε μια τέτοια δαπάνη. Ίσως μια
μικρότερη δαπάνη, αξιοποιώντας δικούς μας ανθρώπους, να είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα..
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πιστεύω ότι δεν έχει ανάγκη ο Δήμος να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο με αυτό
το μεγάλο για μένα απαγορευτικό για τον προϋπολογισμό του Δήμου κόστος.
Ξ.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Είναι απαράδεκτο να ζητάμε να πάρουμε σύμβουλο, τη στιγμή που δεν
χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι νοικοκυροσύνη. Θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να
διατεθούν για έργα στα χωριά, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Να σας δώσουμε την έγκριση για συγκεκριμένα θέματα και να τον κρατήσετε να
κάνει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα σεμινάρια στους υπαλλήλους του Δήμου και
μεταφορά τεχνογνωσίας στο Δήμο.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 10, οι κ.κ.: Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης,
Δ.Γαβρίλης, Κ.Δρακονταειδής, Κ.Κονιδάρης, Γ.Λιβιτσάνος, Γ.Αραβανής.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Εντάσσει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας το έργο «Παροχή Υπηρεσιών
Ειδικού Συμβούλου Αυγ. 2011-Αυγ. 2014» με προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων
τριάντα ευρώ (300.430,00 €) πλέον ΦΠΑ. Οι πιστώσεις για το 2011 ανέρχονται σε 60.000,00 €.
Η πρόσληψη του Συμβούλου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με το Π.Δ.
60/2007, όπως ισχύει σήμερα, του ΠΔ 118/2007 και τις διατάξεις του νέου ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
και του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 159/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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