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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 20/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: σδήηεζε θαη ιήυε απόθαζες γηα ηε ζύλαυε ζύκβαζες θαζαρηόηεηας
δεκοηηθώλ τώρφλ εηήζηας εκποροπαλήγσρες έηοσς 2018.
Αρηζ. Απόθαζες: 285/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 20 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα 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 11174/16-08-2018 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 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Κνπξξή Άλλα
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
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.
Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ θ. Σόκνπ Πέηξνο.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Θενδώξνπ Απόζηνινο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: ύκθσλα κε 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. (Ν. 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 Γήκνπ 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:
“Δργαζία θαζαρηόηεηας τώρφλ εηήζηας εκποροπαλήγσρες, έηοσς 2018”.
Δπίζεο έζεζε ππ’ όςε ηνπ ώκαηνο ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο από
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνύ – εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο,
ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ όγθν ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ, δεδνκέλνπ όηη ηηο εκέξεο
ηέιεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζεκεηώλεηαη ηεξάζηηα πξνζέιεπζε εθζεηώλ θαη
επηζθεπηώλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ν όγθνο ησλ πξνο απνθνκηδή – θαζαξηζκό απνξξηκκάησλ
ζηνπο ρώξνπο ηέιεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο δελ είλαη εθηθηό λα θαζαξηζηεί από ην
πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν επηπξνζζέησο είλαη επηθνξηηζκέλν θαη κε
ηελ θαζαξηόηεηα – απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.
Δπίζεο ηόληζε ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκόζηαο πγείαο – θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ – θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
εκπνξνπαλήγπξε.
Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ είλαη νη παξαθάησ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, από Παξαζθεπή 5/10/2018 έσο θαη ηε Γεπηέξα
8/10/2018, θαζεκεξηλά κε ην πξώην θσο ηεο εκέξαο, ηηο ώξεο αηρκήο θαζώο θαη θάζε
βξάδπ ζα εθηειείηαη θαζαξηόηεηα θαη ζα απνκαθξύλνληαη ηα απνξξίκκαηα ζε όινπο ηνπο
ρώξνπο ηεο δώλεο επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ.
Σε Γεπηέξα 8/10/2018 ην απόγεπκα ζα μεθηλήζεη ε γεληθή θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία ζα νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη ηε Παξαζθεπή 12/10/2018
θαη κε ηε ζπλδξνκή κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απαζρνιήζεη, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο,
ηθαλό αξηζκό αηόκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. Σν θόζηνο ησλ αηόκσλ
απηώλ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ηθαλό αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ εξγαιείσλ –
πιηθώλ απνθνκηδήο (ζθνύπεο, θαξάζηα, ζαθνύιεο θιπ), ην θόζηνο ησλ νπνίσλ επίζεο ζα
βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.

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:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξ. 61, ηνπ Ν. 3979/2011 (ΦΔΚ 138/16-6-2011, η.
Α΄).
2.Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ όγθν ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ.
3. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο
πγείαο – θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ – θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εκπνξνπαλήγπξε.
4.Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν: “Δργαζία θαζαρηόηεηας
τώρφλ εηήζηας εκποροπαλήγσρες, έηοσς 2018”.
Η εθηέιεζή ηεο ζα γίλεη κε απ’ επζείαο αλάζεζε, έπεηηα από ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο θαη
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 285/2018.
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