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ΘΕΜΑ 9ο
(Ημερήσιας διάταξης)
Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου 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 είπε τα εξής:
Θέτω υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου του
Δήμου μας η οποία έχει ως εξής :
Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Παιονίας δεν διαθέτει υπηρεσίες Δημοτικής
Αστυνομίας. Το έτος 2015 ο Δήμος μας παρέλαβε από τις τεχνικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας τις νεοκατασκευασθείσες εγκαταστάσεις
αντλιοστασίων αποπλημμύρησης των περιοχών Αρτζάν και Αματόβου.
Πρόκειται για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αξίας εκατομμυρίων
ευρώ οι οποίες βρίσκονται σε υπαίθρια αγροτική περιοχή εκτός των
οικισμών του Δήμου και οι οποίες χρήζουν φύλαξης. Ήδη την προηγούμενη
πενταετία (πριν οι εγκαταστάσεις αυτές παραδοθούν στο Δήμο μας)
υπήρξαν βανδαλισμοί και κλοπές σημαντικών μηχανημάτων – στοιχείων
εξοπλισμού των παραπάνω εγκαταστάσεων, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ,
με αποτέλεσμα να απαιτηθεί εκ νέου ανακατασκευή των εγκαταστάσεων.
Ταυτόχρονα ο Δήμος μας διαθέτει και πολλές άλλες εγκαταστάσεις οι
οποίες βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής ( Όρχος οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, νεοανεγερθείσες εγκαταστάσεις στην περιοχή
Σφαγείων Πολυκάστρου όπου θα φυλάσσονται οχήματα – μηχανήματα –
υλικά σημαντικής αξίας κλπ.) τα οποία χρήζουν φύλαξης, ιδιαίτερα τις
νυχτερινές ώρες και στα οποία επίσης έχουν συμβεί περιστατικά κλοπών.
Επίσης απαιτείται η φύλαξη ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες ορισμένων
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δήμου (Πάρκα – Παιδικές Χαρές)
προκειμένου να προστατευθεί η Δημοτική περιουσία αξίας εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ από παραβατικές συμπεριφορές ( κλοπές μεταλλικών
αντικειμένων, σπάσιμο τζαμιών κλπ).
O Δήμος μας έχει απευθυνθεί στα οικεία Αστυνομικά τμήματα της
περιοχής προκειμένου να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη
Αστυνόμευση, το προσωπικό όμως της ΕΛ.ΑΣ., δεν είναι δυνατόν να
περιφρουρεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου, τόσο λόγω έλλειψης
προσωπικού, όσο και λόγω φόρτου εργασίας. Είναι γνωστό εξ’ άλλου ότι
την τελευταία χρονιά ο φόρτος εργασίας της ΕΛ.ΑΣ.
έχει αυξηθεί
υπέρμετρα λόγω του προσφυγικού – μεταναστευτικού.
Εισηγούμαι επομένως, προκειμένου να διασφαλίσουμε την περιουσία
του Δήμου, δεδομένου ότι είχαμε επανειλημμένως κρούσματα κλοπών και
βανδαλισμών στις παραπάνω εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας
να υφίσταται ζημιές χιλιάδων ευρώ, έχοντας υπόψη ότι ο Δήμος Παιονίας
δεν διαθέτει ούτε Δημοτική Αστυνομία ούτε όμως και εξειδικευμένο –
έμπειρο προσωπικό φύλαξης, έχοντας υπόψη ότι η φύλαξη των
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται με περιπολίες σε
24ώρη βάση, με έμφαση τις νυχτερινές ώρες, να ανατεθεί η φύλαξη της
περιουσίας του Δήμου σε ιδιωτική εταιρία φύλαξης, δεδομένου ότι
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στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, έχει προβλεφθεί
η δαπάνη για το σκοπό αυτό.
Ακολούθως ο Πρόεδρος είπε ότι με την παρούσα καλείται το δημοτικό
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση των παραπάνω
υπηρεσιών 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 την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Παιονίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτiρίων & εγκαταστάσεων
του Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2019 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 12/2019.
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
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