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                                                                     ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             (ζηηο 28/03/2013  
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                       σο πξνο ηελ εξγαζία θαζαξηζκνύ δεκνη.  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ                                         θηηξίσλ, ε νπνία δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί  

                                                                                 ζην απνθαζηζηηθό κέξνο).  

 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ηο ππακηικό ηηρ  6/2013 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος. 
 

Απιθ. Απόθαζηρ  65/2013 
 
«Πεπί ζςνάτευρ ςμβάζευν Παποσήρ Τπηπεζιών καθαπιόηηηαρ». 
 
    Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη (20) ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Τεηάξηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 6/15-03-2013 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 Σπύξνο            Πξόεδξνο Γ.Σ.  Μηραιόπνπινο Μηραήι  Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 
2. Χξηζηάθνο Σηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.Σ.  Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο  Πεηξάθεο Χξήζηνο 
4. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο   Τζάθνο Κσλ/λνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Χαξάι.      Αληηδήκαξρνο  Κξππσηόο Παλαγηώηεο  
6. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο   
7. Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. Σνπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
11. Λύξαο Χαξάιακπνο   
12. Μαξνύζεο Χαξάιακπνο   
13. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
14. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο   
15. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
16. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
19. Τζάθνο Πέηξνο   
20. Χαξακήο Αληώληνο   
21. Μέληεο Γεώξγηνο   
22. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Τ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Τδάθαο Γεώξγηνο 
Τ.Κ. Διαίαο, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ληξώλ.  
   Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
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Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Χαξακήο Αληώληνο, κεηά ηε ζπδήηεζε 
ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ, 3νπ θαη 4νπ 
ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μέληεο Γεώξγηνο. 
 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δσδέθαην (12ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ.  Ι. Σνπξιά, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011 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 Π.Γ. 
60/2007, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 
  Σην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε Κ.Α. 10.6162.001 θαη κε ηίηιν «Δξγαζία θαζαξηζκνύ δεκνηηθώλ 
θηηξίσλ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 15.000,00 €. 

Η αλσηέξσ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ 
δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ δήκνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί από κία ηαθηηθή 
ππάιιειν πνπ ππεξεηεί ζην δήκν καο κε ηελ εηδηθόηεηα ηεο θαζαξίζηξηαο εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
θαη κε θάπνην επνρηαθό ππάιιειν πνπ ελδέρεηαη γηα έλα κηθξό δηάζηεκα λα πξνζιεθζεί. 
Λακβάλνληαο ππόςε ην πιήζνο ησλ γξαθείσλ θαη ηελ θαζεκεξηλή πξνζέιεπζε θόζκνπ ζην 
δεκνηηθό θαηάζηεκα ηεο έδξαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζύλαςε εηήζηαο ζύκβαζεο κε ζπλεξγείν 
θαζαξηζκνύ θαη αληηθείκελν ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηνλ εππξεπηζκό ηνπ δεκαξρείνπ. 

Δπίζεο ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ 2013  έρνπλ εγγξαθεί νη εμήο Κ.Α.: 
 

Κ.Α.Δ Σίηλορ Ποζό € 

 
15.6262.01 

Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο κνλνπαηηώλ 
θαη αξραηνινγηθώλ 

 
24.600,00 

20.6277.001 Δξγαζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 19.600,00 

20.6277.002 Σπληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 24.600,00 

20.6277.003 Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνύ 19.600,00 

30.6262.001 Καζαξηζκόο παξαιηώλ  24.600,00 

 
   Οη αλσηέξσ εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ από ην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζην 
δήκν, ην νπνίν κε δπζθνιία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ γηα ηελ θαζεκεξηλή απνθνκηδή 
ησλ απνξξηκκάησλ από ηηο δεκνηηθέο ελόηεηεο. Άιισζηε ην πξνζσπηθό απηό κεηώλεηαη ιόγσ 
ζπληαμηνδνηήζεσλ ρσξίο θπζηθά λα ππάξρεη δπλαηόηεηα λέσλ πξνζιήςεσλ.    

Πέξα όκσο από ην πξνζσπηθό, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από 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 θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όπνπ ζε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο πέξα από ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηνλ εππξεπηζκό, κεξηκλνύκε θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπο από ππξθαγηά. 

Αλαγθαία είλαη θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνύ ησλ παξαιηώλ θαη δηακόξθσζεο ηεο άκκνπ κε 
κεραληθά κέζα ζε όιεο ηηο παξαιίεο ηνπ δήκνπ (θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη θαη ην ηέινο Απγνύζηνπ 2013) θαη θπξίσο απηώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
σο πνιπζύρλαζηεο. 
   Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 
3979/2011 παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλσλ 
εξγαζηώλ κε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο. 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 3979/2011, ησλ 
άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

  
Αποθαζίζει Ομόθυνα  

Τε ζύλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο πην θάησ εξγαζίεο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3979/2011: 
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1. Σπληήξεζε θαη θαζαξηζκόο κνλνπαηηώλ & αξραηνινγηθώλ ρώξσλ κε πίζησζε 24.600,00 € 

2. Δξγαζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ κε πίζησζε 19.600,00 € 

3. Σπληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ κε πίζησζε 24.600,00 € 

4. Δξγαζίεο νδνθαζαξηζκνύ κε πίζησζε 19.600,00 € 

5. Καζαξηζκόο παξαιηώλ  κε πίζησζε 24.600,00 € 

«Δξ    6. Δξγαζία θαζαξηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ κε πίζησζε 15.000,00 €. 
 

 
Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  65/2013. 

 
   Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                 Ο Γξακκαηέαο                  Τα Μέιε 

Αβδνύινο Σπύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Χξηζηάθνο Σηαύξνο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λύξαο Χαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Χαξάιακπνο 
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Τζάθνο Πέηξνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 

 

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚ9-Ω3Α


