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ΘΕΜΑ 7ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας, περιβάλλοντος, πρασίνου σε ιδιώτες.
Σήμερα την 29-01-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄
αριθμ. 1.028/25-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (11):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (20):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
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ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση του
παρακάτω θέματος ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:
1.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου μας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο

«Προμήθεια

εξοπλισμού,
κατασκευή,
μεταφορά
και
τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική σύμβουλος
κ. Πολυτίδου Ευανθία.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Παμποράκη Γεώργιο ο οποίος είπε τα εξής:
Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Παιονίας έχει έκταση 923,7
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι δηλαδή ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους
της Ελλάδος.
Η καθαριότητα – συντήρηση – επιμέλεια των κοινόχρηστων χώρων
του πρασίνου αποτελεί βασική αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου
όπως αυτές απορρέουν από το άρθρ.75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006).
Στις παραπάνω αρμοδιότητες, προστέθηκαν με το άρθρ.94 του
ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και πλήθος άλλων νέων
αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση του Δήμου να μεριμνά
αυτεπάγγελτα για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων
ιδιωτών (σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν το πράττουν) επιβάλλοντας
ανάλογο πρόστιμο (άρθρο 94 παρ.1, εδ.23 ν.3852/2010).
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο Ο.Ε.Υ. που ψηφίστηκε στο νέο
Καλλικρατικό Δήμο (ΦΕΚ 2606/8-11-2011 τεύχος Β΄) προβλέπει
δεκαπέντε (15) θέσεις εργατών ΥΕ πρασίνου καθώς επίσης και εννέα (9)
θέσεις προσωπικού πρασίνου ΔΕ οι οποίες μετά από σχετική απόφαση
Δημάρχου και μετέπειτα Υπουργική Απόφαση μειώθηκαν σε πέντε (5).
Σήμερα αντί των ανωτέρω προβλεπόμενων θέσεων υπηρετούν στο
Δήμο μας ένας (1) εργάτης πρασίνου ΔΕ35 , ένας (1) εργάτης κήπων
ΥΕ16. Οι παραπάνω είναι επιφορτισμένοι και με την καθαριότητα των
αύλειων χώρων των σχολείων (κούρεμα χόρτων – κλάδεμα δένδρων,
πότισμα – περιποίηση κήπων των σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών
σταθμών) την περιποίηση πρασίνου πέριξ των Δημοτικών κτιρίων
(Πολιτιστικά Κέντρα, Τοπικές Κοινότητες, Αγροτικά Ιατρεία, Μουσεία κλπ)
καθώς επίσης και το κούρεμα με μηχανικά μέσα όλης της βλάστησης ένθεν
και ένθεν των οδών εντός των κωμοπόλεων και οικισμών όλου του Δήμου
προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή προσπέλαση πεζών και οχημάτων.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι αδύνατον παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος μας, να επιμεληθούμε όλων των
κοινόχρηστων χώρων του πρασίνου παρότι αποτελεί υποχρέωσή μας. Είναι
αδύνατον με το υπάρχον προσωπικό να καλύψουμε τις ανάγκες πλατειών –
νησίδων – πάρκων και γηπέδων ποδοσφαίρου 51 οικισμών, 40
λειτουργούντων σχολείων – νηπιαγωγείων – παιδικών σταθμών (με
μεγάλους αύλειους χώρους), 30 και πλέον παλαιών καταργημένων
σχολείων, αύλειων χώρων λοιπών Δημοτικών – Κοινοτικών καταστημάτων,
Πολιτιστικών Κέντρων, χώρων αθλοπαιδιών, γηπέδων, ερεισμάτων
δρόμων, κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων σε μια έκταση της τάξεως των
923,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
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Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Αρχή προέβλεψε και ενέταξε στον
προϋπολογισμό έτους 2019 στον Κ.Α. 356262.029 ποσό 24.800,00 ευρώ
για την δαπάνη των εργασιών συντήρησης πρασίνου ΔΕ Πολυκάστρου,
στον Κ.Α. 356262.030 ποσό 20.000,00 ευρώ για την δαπάνη των
εργασιών συντήρησης πρασίνου ΔΕ Γουμένισσας, στον Κ.Α. 356262.031
ποσό 18.000,00 ευρώ για την δαπάνη των εργασιών συντήρησης πρασίνου
ΔΕ Αξιούπολης, στον Κ.Α. 356262.032 ποσό 15.000,00 ευρώ για την
δαπάνη των εργασιών συντήρησης πρασίνου ΔΕ Ευρωπού και στον Κ.Α.
356262.033 ποσό 5.000,00 ευρώ για την δαπάνη των εργασιών
συντήρησης πρασίνου ΔΕ Λιβαδίων, προκειμένου να διασφαλισθεί η
εύρυθμη λειτουργία των οικισμών του Δήμου, των σχολείων, Δημοτικών
κτηρίων κ.λπ. και να αποφευχθεί η πρόκληση πιθανών ατυχημάτων.
Εξάλλου η πλημμελής φροντίδα των παραπάνω χώρων, δημιουργεί εστίες
μόλυνσης σε χώρους όπου συσσωρεύονται και παίζουν παιδιά με άμεσο
κίνδυνο δημόσιας υγείας (νεκρά ζώα – ερπετά κ.λπ.) και όπως είναι
ευνόητο ελλοχεύει ο κίνδυνος προσφυγής σε ένδικα μέσα από δημότες
μας, καθιστώντας επιτακτικότερη την ανάγκη εξεύρεσης άμεσης λύσης.
Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διασφαλίσουμε την
υγεία και σωματική ακεραιότητα των Δημοτών μας καθώς επίσης και τον
στοιχειώδη εξωραϊσμό επίκαιρων για το Δήμο μας κοινόχρηστων –
κοινωφελών χώρων, και επειδή εκ των πραγμάτων ο Δήμος μας δεν είχε
και δεν έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών λόγω
έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και ανάλογου προσωπικού
εισηγούμαστε την ανάθεση εργασιών καθαρισμού – συντήρησης χώρων
πρασίνου, πλατειών – νησίδων – πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων
χώρων, σε ιδιώτη, όπως έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους
2019.
Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι με την παρούσα καλείται το δημοτικό
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση των παραπάνω
εργασιών σε ιδιώτη και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία
καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε
υπόψη του
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πρασίνου.
2. Την υπ΄ αριθμ.794/2012 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΣΤ΄
Τμήμα)
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών καθαρισμού – συντήρησης χώρων
πρασίνου, πλατειών – νησίδων – πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
σε ιδιώτη, όπως έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019.
Β. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου όπως προβλέπεται από
την σχετική νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 2ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

