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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 9ο /2013 πρακτικό της από 17ης Απριλίου 2013 τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :

89/ 2013

Περίληψη: Απόφαση διενέργειας διαγωνισµού για την καθαριότητα οδών –
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Φιλιατών και ∆ηµοτικής Ενότητας
Σαγιάδας

Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
17η , του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
3983/11-4-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα είκοσι δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5) και συγκεκριµένα:
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
13. Ρούµπης Γεώργιος
3. Φερεντίνος Λάµπρος
14 Λένης Φίλιππος
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης
4. Τσέκας Νικόλαος
5. Βλάχος Παρασκευάς
16. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ
6. Μποροδήµου Γεωργία
17. Μποροδήµος Ιωάννης
7. Μπάντιος Ελευθέριος
18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
8. Στεργίου Παναγιώτης
19. Καψάλης ∆ηµήτριος
9. Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.)
20. Λάγκαρη Ειρήνη
10.Τσότσης ∆ηµήτριος
21.Μποροδήµος Κων/νος
11.Μπεράτης Γεώργιος
22. Ρέγκας Λαέρτης
12.Σωτηρίου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Κωστάρας Σταύρος
2. Μάνος Κων/ντίνος
3. ∆άλλας Γεώργιος
4. Γκίκας Θωµάς
5. Τόλης Χριστόφορος
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Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος Νικόλαος ,
Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης Ευάγγελος,
Γκρέµος Θωµάς , Κοψίδης ∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας , Καλιαµούρης Χρήστος,
Ντρίκος Γεώργιος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Ευστρατίου ∆ηµήτριος,
Στεργίου Γεωργίου, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς , ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος
Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ , Γιοβάνης Ευάγγελος, και Καραµπίνας
Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα Λώλη
Αννα - Μαρία.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δηµοτική υπάλληλος Λιόντου Παναγιώτα να δώσει
διευκρινίσεις σε οικονοµικά θέµατα.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η
συζήτηση δύο (2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία είναι: 1) Εγκριση
Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης
µε το ∆ήµο Σουλίου για την υποβολή
πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια Νέων Φωτιστικών Τεχνολογίας LED
και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την Εξοικονόµηση ενέργειας>> στα πλαίσια της µε αριθµ.
Πρωτ. 886/1.4.2013 ( κωδικός Πρόσκλησης 20/2013 ) πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 20122015>>
2) Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών τεχνολογίας LED και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας >> , ( συνολικού προυπολογισµού
73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια της µε αριθµ. Πρωτ.
886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015>>
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον

Α/δήµαρχο κ. Βλάχο Παρασκευά, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα εξής:
«1.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 δηµόσιων συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆/τος 60/2007 (Α΄64),σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ.(ν.3463/2006).
Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 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»
Σύµφωνα µε την αρµόδια υπηρεσία

ο δήµος µας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο

δυναµικό για τον καθαρισµό των οδών και των πλατειών της δηµοτικής Κοινότητας
Φιλιατών όπως:
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1 εργάτρια καθαριότητας αορίστου χρόνου
2 εργάτριες καθαριότητας ορισµένου χρόνου µε οριστικά αποτελέσµατα
ΑΣΕΠ µέχρι το διορισµό τους.
Από το παραπάνω προσωπικό

τη χρονική περίοδο που διανύουµε , δεν µπορούν να

ασκήσουν τα καθήκοντα τους οι 2 εργάτριες καθαριότητας διότι

κυοφορούν.

Εποµένως η καθαριότητα των πλατειών και των οδών της δηµοτική κοινότητας
Φιλιατών είναι αδύνατο να εκτελείται από ένα άτοµο µόνο και πόσο µάλλον κατά
την καλοκαιρινή περίοδο που οι απαιτήσεις θα είναι µεγαλύτερες.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
την ανάθεσης, µέσω διαγωνισµού, της ανωτέρω υπηρεσίας για τη

∆. κοινότητας

Φιλιατών και δηµοτικής ενότητας Σαγιάδας για ένα εξάµηνο
µε συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό της σχετικής διακήρυξης ποσό

των 11.700

ευρώ .
Η πρόταση αυτή γίνεται µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και το
οικονοµικό συµφέρον του ∆ήµου.
Θέλω να επισηµάνω ότι σε καµία περίπτωση
δικαιώµατα του υπηρετούντος προσωπικού

δεν θα

επηρεαστούν τα εργασιακά

και πολύ δε περισσότερο

οι θέσεις

εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού στην καθαριότητα µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (µόνιµοι, αορίστου και µε οριστικά αποτελέσµατα

από διαγωνισµό του

ΑΣΕΠ).
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Μπάντιος
Ελευθέριος, Φερεντίνος Μιλτιάδης, Γκίζας χρήστος, Μποροδήµος Ιωάννης,
Σπανοπούλου - Σάρρα Ηλιάνα, Καψάλης ∆ηµήτριος, Μποροδήµος Κων/νος και
Ρέγκας Λαέρτης , καταψήφισαν την εισήγηση για την καθαριότητα διότι είναι
αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση – ανάθεση αποκοµµιδής απορριµµάτων και
προτείνουνε να γίνει εξορθολογισµός και αναδιανοµή του προσωπικού.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Βλάχου
Παρασκευά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές
διατάξεις ,έγινε η ψηφοφορία: υπέρ της εισήγησης ψήφισαν ( δέκα τρείς) 13
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και κατά 9 (εννιά) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ δηλαδή 14 ψήφοι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την απόρριψη ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο, µέσω διαγωνισµού για την
καθαριότητα οδών – πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Φιλιατών και ∆ηµοτικής
Ενότητας Σαγιάδας διότι δε κατέστη δυνατή η απόλυτη πλειοψηφία των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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