ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΜ-ΤΣΞ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 3/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 3/11.1.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
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Αστέριος

Πλιάκος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας.
Αριθμός θέματος: 27ο

Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας

Αριθμός Απόφασης : 42
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
27ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κοντογιώργη, ο οποίος
ανέφερε ότι: «σύμφωνα με το άρθρο 61 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 δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται
στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 209
και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
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
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αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Όπως είναι γνωστό, στην Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων, δεν υπήρχαν καθόλου
καθαρίστριες και μέχρι τώρα ο Δήμος εξυπηρετούνταν μέσω δημοτικών επιχειρήσεων ο
υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί, και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη συγκεκριμένων
υπηρεσιών διότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής τους με ίδια μέσα του δήμου, μέχρι να
εγκριθούν οι προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ορισμένου χρόνου και να
ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής τους.
Προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν το Δημοτικό Κατάστημα της Παλαιόχωρας
μαζί με το Κ.Ε.Π., το Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιόχωρας, τα Τοπικά Κοινοτικά
Καταστήματα ΚΡΗΜΝΗΣ – ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΡΙΖΩΝ –
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου σύνταξε την υπ’ αριθ. 2/2013
μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο καθαρισμός όλων των παραπάνω χώρων θα γίνεται
καθημερινά, εκτός του Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιόχωρας που θα γίνεται εβδομαδιαίως
και μετά από κάθε εκδήλωση, και η εργασία θα διαρκέσει μέχρι και την 31η-12ου-2013».
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ.
Θωμάς Καπλάνης, ο οποίος ανέφερε ότι, δεν υπάρχει βεβαίωση της υπηρεσίας
καθαριότητας ότι το υπάρχων προσωπικό που προσέλαβε πρόσφατα ο Δήμος Πολυγύρου
καθορισμένου χρόνου (δίμηνα, πεντάμηνα και οκτάμηνα) δεν επαρκεί για να καλύψει την
συγκεκριμένη εργασία, οπότε και δεν ψηφίζει την πρόταση του εισηγητή.
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δόθηκαν οι
απαραίτητες διευκρινήσεις και στην συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη
την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012,
την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου,
την υπ’ αριθ. 2/2013 μελέτη της οικονομικής υπηρεσίας, το Π.Δ.28/80 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, το ΠΔ 60/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και
273 του Ν.3463/2006
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του
δήμου καθώς το προσωπικό και ο εξοπλισμός του δήμου δεν επαρκούν, και θα
απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν: το Δημοτικό
Κατάστημα της Παλαιόχωρας μαζί με
το Κ.Ε.Π., το Πολιτιστικό Κέντρο
Παλαιόχωρας, τα Τοπικά Κοινοτικά Καταστήματα ΚΡΗΜΝΗΣ – ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ –
ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΡΙΖΩΝ – ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ, μέχρι και την 31η-12ου-2013.
Β. Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή και τον Δήμαρχο τις απαραίτητες, κατά τον
νόμο, ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Επί της απόφασης μειοψήφησαν η μείζονα , οι ελάσσονες μειοψηφίες και ο κ. Αστέριος
Μπάτσιος
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 42/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 24 -1-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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