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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 118/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην
ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά
στην: ¨ Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας της εργασίας ¨

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19.30΄ (7.30 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 15579/22-6-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό
σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του
Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
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16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης
19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Χουρσόγλου Χρήστος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
4- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
6- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
5. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
6. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
9. Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν
τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Χουρσόγλου Χρήστος, κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, κ.
Νικολαϊδης Κων/νος, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζαν
δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
ου
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης
ου
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετα τη συζήτηση του 2 θέματος
εκτός ημερήσιας διάταξης.
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ου

Ο κ. Χατζηγιάννιδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του 6 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση η κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα και ο κ. Κόγιος Ανδρέας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 02ο θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η
οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να
αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου
επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το
Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά
εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ζήτησε από το Σώμα την λήψη επείγουσας απόφασης που αφορά στη «Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων
Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της εργασίας» και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Κετικίδη Ιωάννη ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι το επείγον του θέματος συνίσταται στο
ότι το με αριθμ.πρωτ.: 15709/23-06-2016 έγγραφο του Τ.Π.Κ.Α και Συντήρησης Πρασίνου το παρέλαβε
η Τεχνική Υπηρεσία στις 23-06-2016 αφού είχε εκδοθεί η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση και
όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφεται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης
του
Αποφασίζει ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος «Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας της εργασίας». Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν
ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κετικίδη Ιωάννη ο οποίος
ανέφερε τα εξής :
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«Κατόπιν του αιτήματος του Τμήματος Τ.Υ. προς το Τ.Π.Κ.Α. και Συντήρησης Πρασίνου στο
οποίο μας ενημερώνει, αδυναμία λόγω αυξημένων προγραμματισμένων αναγκών και έλλειψης σχετικού
προσωπικού, για την άμεση παρέμβαση του ¨καθαρισμού χωμάτινων αυλακιών, τσιμενταυλάκων,
καναλιών, ρεμάτων στις Τ.Κ. Σωσάνδρας, Αλώρου και Γαρεφείου της Δ.Ε. Αριδαίας και στις Τ.Κ.
Μηλέας-Ριζοχωρίου, Κωνσταντίας, Ίδας, Φιλώτειας, Φούστανης και Χρυσής

Δ.Ε. Εξαπλατάνου¨,

παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν 3979/2011
για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των έργων: α) Καθαρισμός
χωμάτινων αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων Δ.Ε.Αριδαίας.
β) Καθαρισμός χωμάτινων αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων Δ.Ε.Εξαπλατάνου.»
Σχετικό είναι και το αριθμ.πρωτ.: 15924/27-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, το
οποίο έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: ¨ Εισήγηση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
της εργασίας.¨
Σχετ: 1) Το υπ΄αριθμ. 15514/22-6-2016 έγγραφό μας
2) Το υπ΄αριθμ. 15709/23-6-2016 έγγραφο του Τ.Π.Κ.Α και Συντήρησης Πρασίνου.
Κατόπιν του αιτήματος του Τμήματος Τ.Υ. σχετ. (1) προς το Τ.Π.Κ.Α. και Συντήρησης Πρασίνου
σχετ.(2) στο οποίο μας ενημερώνει, αδυναμία λόγω αυξημένων προγραμματισμένων αναγκών και
έλλειψης σχετικού προσωπικού, για την άμεση παρέμβαση του ¨καθαρισμού χωμάτινων αυλακιών,
τσιμενταυλάκων, καναλιών, ρεμάτων στις Τ.Κ. Σωσάνδρας, Αλώρου και Γαρεφείου της Δ.Ε. Αριδαίας
και στις Τ.Κ. Μηλέας-Ριζοχωρίου, Κωνσταντίας, Ίδας, Φιλώτειας, Φούστανης και Χρυσής Δ.Ε.
Εξαπλατάνου¨ .
Παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν 3979/2011
¨Άρθρο 61 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
1. 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 αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των έργων: α)Καθαρισμός χωμάτινων
αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων Δ.Ε.Αριδαίας.
β) Καθαρισμός χωμάτινων αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων Δ.Ε.Εξαπλατάνου.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την Σύναψη Δημόσιων
Συμβάσεων Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της εργασίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του:
• Το με αριθμ.15924/27-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Το με αριθμ.πρωτ.: 15709/23-06-2016 έγγραφο του Τ.Π.Κ.Α και Συντήρησης Πρασίνου.
• Το άρθρ.61 του Ν.3979/2011
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•

Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής
συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 06/2016
συνεδρίασης Δ.Σ.

Α π οφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.: 15924/27-06-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Αλμωπίας, την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με
το άρθρο 61του Ν.3979/2011, των έργων:
α) Καθαρισμός χωμάτινων αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων
Δ.Ε.Αριδαίας.
β) Καθαρισμός χωμάτινων αυλάκων, καναλιών, ρεμάτων και συντήρηση δρόμων
Δ.Ε.Εξαπλατάνου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 118/2016
…………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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