ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΡ4-Θ3Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 26. ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2013

Από το πρακτικό 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26Η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 515/22-4-2013 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ.
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006),
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο σύμβουλος Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει στο εξωτερικό (με την 19]13 ΑΔΣ του
χορηγήθηκε άδεια)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1 ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ. 22./2013 Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 1ο είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 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 Π.Δ
60/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν 3463/2006.
Στο σκέλος των εξόδων προϋπολογισμού 2013 έχουν εγγραφεί οι εξής ΚΑ:

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩΡ4-Θ3Ρ
K.A.E.

Τίτλος

20.6262.01

Ποσό €

Πρόσθετοι καθαρισμοί Κοινοτικών χώρων

6.000,00 €

30.6262.01
Καθαρισμός παραλιών κλπ
24.000,00 €
Οι εργασίες αυτές αφορούν α) καθαρισμούς των κοινόχρηστων χώρων και ευπρεπισμό του
οικισμού κατόπιν της χειμερινής περιόδου και
β) καθαρισμούς των παραλιών του δήμου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Οι ανωτέρω εργασίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν από τη μοναδική εργάτρια καθαριότητας
που υπηρετεί στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου μας και άλλωστε για τους καθαρισμούς
αυτούς θα χρειαστούν και μηχανικά μέσα τα οποία ο δήμος μας δεν διαθέτει. Θα πρέπει λοιπόν
να συνάψουμε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όπως και πέρσι που επικροτηθήκαμε για την
καθαριότητα του νησιού.
Ύστερα από τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου , έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 3979/2011, τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 και μετά
από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις πιο κάτω εργασίες , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 3979/2011:
A/A

K.A.E.

Ποσό €

Τίτλος

1

20.6262.01 Πρόσθετοι καθαρισμοί Κοινοτικών χώρων

2

30.6262.01 Καθαρισμός παραλιών κλπ

6.000,00 €
24.000,00 €

Οι σύμβουλοι Λιάρος Χαράλαμπος και Λιάρου Ευσταθία επισημαίνουν ότι για τις ανωτέρω εργασίες
θα ήθελαν εποπτεία και ενημέρωση (ατόμων που απασχολούνται κλπ).
Η σύμβουλος Αρώνη Μαρία επισημαίνει ότι για τις ανωτέρω εργασίες θα ήθελε εποπτεία από τους
συμβούλους.
Η απόφαση έλαβε α.α. 22/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/26
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

Ακριβές αντίγραφο

