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ΘΕΜΑ 8ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Ανάθεση εργασιών καθαρισμού καναλιών, ρεμάτων, αντιπλημμυρικών έργων
κλπ 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

ΑΔΑ: ΩΜ9ΟΩΞΡ-Μ6Τ

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 Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Απουσίδη Θεόδωρο ο
οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής :
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των
φερτών υλών απορριμμάτων και φυτικής ύλης που υπάρχουν σε τάφρους,
αντιπλημμυρικά κανάλια και σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του
Δήμου, καθώς επίσης και εργασίες που απαιτείται η χρήση γερανοφόρου
οχήματος.
Για την εκτέλεσή τους απαιτείται να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα
συγκεκριμένων προδιαγραφών (μηχανήματα τεχνικών έργων – φορτωτής
και εκσκαφέας μετωπικού πτυού για να είναι δυνατή η εκτέλεση της
εργασίας στο βάθος όπου απαιτείται ο καθαρισμός).
Ο Δήμος μας δεν διέθετε ποτέ, ούτε διαθέτει παρόμοια μηχανήματα
προκειμένου με ίδια μέσα να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες.
Διαθέτουμε μόνον τρία πολυμηχανήματα (τύπου εκσκαφέων) μικρών
διαστάσεων με δυνατότητα ανοίγματος βραχίονα 3 μέτρων το πολύ και
περιορισμένης απόδοσης φόρτωσης. Τα παραπάνω ενδείκνυνται κυρίως
στην εκσκαφή χανδάκων ύδρευσης – αποχέτευσης μικρών διαστάσεων.
Ταυτόχρονα ο Δήμος μας δεν διαθέτει χειριστές μηχανημάτων έργου με
άδεια χειριστή ανάλογης τάξης και κατηγορίας. Διαθέτει μόνον χειριστή
γκρέιντερ και μικρού εκσκαφέα (JCB).
Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το τμήμα υδραυλικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων είναι στελεχωμένο με μία υπάλληλο ΠΕ3 Πολιτικό
Μηχανικό και τρεις (3) υπαλλήλους ΤΕ3 (Τεχνολόγοι – Πολιτικοί
Μηχανικοί). Δεν υπάρχουν δηλαδή εργατοτεχνικό προσωπικό και χειριστές
μηχανημάτων, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών
καθαρισμού ρεμμάτων – καναλιών με ίδια μέσα.
Παρότι ευχής έργο θα ήταν η στελέχωση του Δήμου με το απαραίτητο
τεχνικό προσωπικό και ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου με
ίδια μέσα να εκτελεί κάθε είδους εργασίες, τόσο η οικονομική δυσπραγία
όσο και η απαγόρευση των προσλήψεων από το έτος 2010 μέχρι σήμερα,
καθιστούν αδύνατη τη στελέχωση και οργάνωση του Δήμου όπως θα
όφειλε.
Ταυτόχρονα η αναγκαιότητα καθαρισμού των τάφρων, αντιπλημμυρικών
καναλιών και κοινόχρηστων χώρων των οικισμών για αποφυγή τόσο των
κινδύνων για την ασφάλεια και την δημόσια υγεία όσο και της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και της αισθητικής του οικισμού, είναι επιτακτική και
τυχόν αμέλεια του Δήμου μας στον τομέα αυτό θα είχε βαρύτατες
συνέπειες και ενδεχόμενα πολλαπλάσια οικονομικά βάρη.
Επειδή εκ των πραγμάτων ο Δήμος μας δεν είχε και δεν έχει την
δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών των παραπάνω εργασιών λόγω έλλειψης
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τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και ανάλογου προσωπικού, εισηγούμαστε
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με ανάθεση σε εργολήπτη.
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 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας
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 καναλιών, ρεμάτων και
αντιπλημμυρικών έργων, εργασιών με χρήση γερανοφόρου οχήματος, 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 11/2019.
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

