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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ηο ππακηικό ηηρ 13/2011 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 

 
Απιθ. Απόθαζηρ  219/2011 

 

«Πεπί ζςνάτευρ ζςμβάζευν παποσήρ ςπηπεζιών καθαπιόηηηαρ».  
 

    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπιίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή θαη ώξα 
18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
13/11-07-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ, βξέζεθαλ 
παξόληα ηα είθνζη δύν  (22) δειαδή:  

                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο (ρεη.211/2011 Α.Γ..) 

2. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 

3. Καινγεξίλεο Ηιίαο 3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
4. Κνιιηάθνο Ισάλλεο 4. Χαξακήο Αληώληνο 

5. Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο 5. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
6. Λύξαο Χαξάιακπνο   

7. Μαξνύζεο Χξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   

9. Πεηξάθεο Χξήζηνο   

10. Πξηθηάθε-Χαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   

12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   

14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   

15. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
16. Μηραιόπνπινο Μηραήι   

17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   

19. Σζάθνο Πέηξνο   

20. Χξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Μέληεο Γεώξγηνο   

22.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   
  

Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
 Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. Μνιάσλ, σηήξαιεο Χξήζηνο 

Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο 
Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Κνπξθνύιεο Χαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διέαο, 

Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ,  Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, 
Χνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Χξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο 

Σ.Κ. Σαιάλησλ,  Ρνβάηζνο Μηραήι Σ.Κ. Χάξαθα. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθώλ. 

   
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ην 

ιόγν ζηνλ εηζεγεηή θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011  γηα ηελ  παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηώλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, θαζαξηόηεηαο 
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θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζύλαςε δεκόζησλ 

ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο Π.Γ. 60/2007, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 
  ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε Κ.Α. 30-6262.001 θαη κε ηίηιν «Καζαξηζκόο Παξαιηώλ Γήκνπ», έρεη 

εγγξαθεί πίζησζε 24.600,00 €. Δπίζεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε Κ.Α. 15-6262.001 θαη κε ηίηιν 
«πληήξεζε θαη θαζαξηζκόο κνλνπαηηώλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 24.600,00 €. 

Η αλσηέξσ παξνρή ππεξεζηώλ γηα θαζαξηζκό παξαιηώλ, κνλνπαηηώλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ δελ 

είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από ην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζην δήκν. Πέξα από ην πξνζσπηθό, γηα ηνπο 
αλσηέξσ θαζαξηζκνύο ζα ρξεηαζηνύλ θαη κεραληθά κέζα ηα νπνία ν δήκνο δελ δηαζέηεη ελώ θάπνηα από 

απηά πνπ δηαζέηεη δελ επαξθνύλ γηα όιε ηελ έθηαζή ηνπ. 
Πξέπεη ινηπόλ λα ζπλάςνπκε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο κε 

αληηθείκελν ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνςίισζε ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, όπνπ πέξα από ηελ 
θαζαξηόηεηα θαη ηνλ εππξεπηζκό, κεξηκλνύκε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ππξθαγηά. 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ όισλ ησλ παξαιηώλ ηνπ δήκνπ θαη θπξίσο απηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

πνιπζύρλαζηεο θαζώο θαη ζηξώζηκν ηεο άκκνπ κε κεραληθά κέζα.             
  Απηέο νη παξερόκελεο ππεξεζίεο πξέπεη άκεζα λα εθηειεζηνύλ ιόγσ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ. 

Μετά τα ανωτέρω: 
Εισηγούμαι 

  Σε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ κε ζύλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο. 

  Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011, ηνπ Π.Γ. 60/2007, ησλ άξζξσλ 209 θαη 

273 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 
 Αποθαζίζει ΚΑΣΑ  ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ 

 1. Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011: 
 Καζαξηζκόο Παξαιηώλ Γήκνπ πξνϋπνινγηζκνύ 24.600,00 €. 

 πληήξεζε θαη θαζαξηζκόο κνλνπαηηώλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξσλ πξνϋπνινγηζκνύ 24.600,00 €. 
 

2. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο δελ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζόηη δελ 
είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από ην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζην δήκν, ην νπνίν έρεη λα θαιύςεη ηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο νιόθιεξνπ ηνπ Γήκνπ. Πέξα από ην πξνζσπηθό, γηα ηνπο αλσηέξσ θαζαξηζκνύο ζα ρξεηαζηνύλ 

θαη κεραληθά κέζα, ηα νπνία ν δήκνο δελ δηαζέηεη ελώ θάπνηα από απηά πνπ δηαζέηεη, δελ επαξθνύλ γηα 
όιε ηελ έθηαζή ηνπ. 

3. Οη ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κέζα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα αλαηεζνύλ απεπζείαο από 
ην Γήκαξρν θαη ζα εθηειεζηνύλ εληόο κελόο από ηελ αλάζεζή ηνπο.  

Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Γεκεηξόπνπινπ.  

 
     Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  219/2011. 

    
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                           Ο Γξακκαηέαο                       Σα Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Μνιάνη 25-07-2011 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 

Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο 
Λύξαο Χαξάιακπνο 

Μαξνύζεο Χαξάιακπνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Χξήζηνο 

Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 

ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 

ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 

Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 

Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 

Σζάθνο Πέηξνο 

Χξηζηάθνο ηαύξνο 

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚ9-60Ζ



 3 

Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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