ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: σδήτεσε θαη ιήυε απόυασες γηα τε σύλαυε σύκβασες αποθοκηδής
απορρηκκάτφλ θαη θαζαρηότετας θοηλότρεστφλ τώρφλ Γήκοσ Ακσλταίοσ.
Αρηζ. Απόυασες: 114/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 25ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 1, ηνπ άξζξ. 61, ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/16-6-2011, η. Α΄), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο:
«Γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ
θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, θαζαξηόηεηαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζύλαςε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α' 64), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Κ.Γ.Κ. (λ. 3463/2006).
Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ, ηεθκεξηώλεηαη ε αδπλακία εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηώλ κε ίδηα κέζα ηνπ δήκνπ θαη θαζνξίδνληαη, ηδίσο, ην αληηθείκελν ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ, ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη».
Ο Πξόεδξνο έζεζε ππ’ όςε ηνπ ώκαηνο ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν:
“Δργασία αποθοκηδής απορρηκκάτφλ θαη θαζαρηότετας θοηλότρεστφλ τώρφλ Γήκοσ
Ακσλταίοσ” πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 €. Δπίζεο έζεζε ππ’ όςε ηνπ ώκαηνο ηελ αδπλακία
εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλεο ηεο παληεινύο
έιιεηςεο πξνζσπηθνύ – εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ όγθν ησλ πξνο
εθηέιεζε εξγαζηώλ. πγθεθξηκέλα ε Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζηε
παξνύζα θάζε δηαζέηεη κόιηο 2 άηνκα πξνζσπηθό (Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο) κε απνηέιεζκα
λα ππνιεηηνπξγεί θαη λα αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, δεδνκέλνπ ηνπ όγθνπ ησλ πξνο
εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (Σ.Κ.) ηνπ Γήκνπ,
ελώ ιόγσ ηνπ ηζρύνληνο Ννκηθνύ Πιαηζίνπ είλαη αδύλαηε ε πξόζιεςε ηνπ απαηηνύκελνπ
πξνζσπηθνύ.
Δπίζεο ηόληζε ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη
πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ ηνπ Γήκνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ είλαη νη παξαθάησ:
ε θαζεκεξηλή βάζε ζα γίλεηαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, θαζώο θαη θαζαξηζκόο ησλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (δξόκσλ, πάξθσλ, πιαηεηώλ θιπ) ,ζύκθσλα κε πξόγξακκα πνπ ζα
εθπνλεζεί ππό ηελ επζύλε θαη ηελ επνπηεία ηνπ αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηόηεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνύληαη όινη νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ
εβδνκάδα.
Η απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο Υώξνπο
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη κε ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε
νδεγνύο θαη κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απαζρνιήζεη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο,
ηνπιάρηζηνλ 14 άηνκα – 12 εξγάηεο θαζαξηόηεηαο 1 νδεγό θαη 1 ρεηξηζηή – γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. Σν θόζηνο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ αηόκσλ
απηώλ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί, από ηνλ αλάδνρν, ζηελ πξνζηαζία θαη ηνλ ζεβαζκό
ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ (κεραλνινγηθνύ θαη
αζηηθνύ) θαη ησλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θαη ζα εθαξκόζεη πιήξσο
θαη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ηεο
Ννκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ
θηλδύλνπ.
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζηνλ αλάδνρν ηθαλό αξηζκό ησλ
απαηηνύκελσλ εξγαιείσλ – πιηθώλ απνθνκηδήο (ζθνύπεο, θαξάζηα, ζαθνύιεο θιπ), ην
θόζηνο ησλ νπνίσλ ζα βαξύλεη ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ.
Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξαπάλσ ζύκβαζεο ζα αλέιζεη ζε έλα (1) κήλα από ηελ ππνγξαθή
ηεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί
ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο εξγαδνκέλσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο
ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ από ηνλ πξνζσξηλό πίλαθα επηηπρόλησλ ηεο πξνθήξπμεο 3Κ/2018 ηνπ
Α..Δ.Π.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξ. 61, ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/16-6-2011, η. Α΄).
 Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ – εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο, ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
παξαπάλσ εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ όγθν ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ.
 Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο
δεκόζηαο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ ηνπ Γήκνπ.
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν: “Δξγαζία απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ θαη θαζαξηόηεηαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Γήκνπ Ακπληαίνπ” πξνϋπνινγηζκνύ
24.800,00 €.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 114/2018.
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