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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 8/2017
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου Ψαρών».
Αρ. Απόφασης: 39/2017
Στα Ψαρά σήμερα την 3η του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 501/28-42017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.Δημητρέλης Νικόλαος
3.Κούτικα Αγγελική
4.Κουτσοδόντη Αγγελική
5.Κουτσοδόντη Βασιλική
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7.Παπαμιχάλης Ιωάννης
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος
9.Χαχούλης Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
3.Μπεναρδής Γεώργιος
4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα)

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το
λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών τα εξής:
Με την διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για
τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου, όμως, να ανατεθεί η άσκηση
μέρους της αρμοδιότητας καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και της αποκομιδής και
διαχειρίσεως των αποβλήτων σε ιδιώτη, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η
απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνει την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με
μέσα του ίδιου του Δήμου, ενώ περαιτέρω πρέπει να προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο
των παρεχομένων υπηρεσιών, τη διάρκεια και την περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Περαιτέρω, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης της διάταξης αυτής, απαραίτητα στοιχεία της
αιτιολογίας που πρέπει να περιέχει η εν λόγω απόφαση είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες (ορεινότητα,
νησιωτικότητα, απομακρυσμένοι οικισμοί, δημοτικοί χώροι και κτίρια, τα οποία είναι πολλά και
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διάσπαρτα στην περιφέρεια του δήμου, κ.ο.κ.), αλλά και η εφαρμογή των κριτηρίων της
αποτελεσματικότητας, της οικονομίας κλίμακας και κυρίως της προστασίας και του
σεβασμού του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Καθιερώνεται δηλαδή ένα μικτό
καθεστώς αποκομιδής των απορριμμάτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών
κτιρίων βάσει του οποίου πρέπει να εξαντλούνται στο ακέραιο οι δυνατότητες άσκησης της
συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις προσωπικό που
υπηρετεί στο Τμήμα (επόπτες και εργάτες καθαριότητας), με τη χρήση από τους ίδιους της
σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου και να ανατίθενται, συμπληρωματικά, μέρος των
υπηρεσιών αυτών σε τρίτους για τις υπολειπόμενες και αντικειμενικώς μη δυνάμενες να
εκτελεσθούν με ίδια μέσα υπηρεσίες καθαριότητας, με εφαρμογή, όμως, των κριτηρίων της
αποτελεσματικότητας και της οικονομίας κλίμακας. Επίσης, λόγω ακριβώς του συμπληρωματικού
χαρακτήρα της, η ανάθεση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται στο σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων
του δήμου, η δε αδυναμία εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών δεν επιτρέπεται να ανάγεται σε
ευθύνη του αναθέτοντος τις σχετικές υπηρεσίες σε ιδιώτη δήμου.
Στην 6/2017-31-03-2017 τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αναφέρονται τα εξής:
«Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας στον Δήμο Ψαρών.
Αναλυτικά προβλέπονται να γίνουν τα ακόλουθα:
Α. ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Αποψιλώσεις σε πάρκα, πλατείες και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ψαρών που
υποδεικνύονται αναλυτικά στην παρακάτω φωτογραφική αποτύπωση και στην λίστα που ακολουθεί.
Αν είναι αναγκαίο θα γίνουν εργασίες επιπλέον των χώρων που αναφέρονται με υπόδειξη της
Υπηρεσίας
Τοποθεσίες
 Κήπος Κανάρη 518m2
 Μεταξύ Κήπου Κανάρη και παιδικής χαράς και μπροστά από Ταξιάρχη 736m2
 Παρκάκι παιδικής χαράς
 Παρκάκια τριγωνικά βορινά δημοτικού σχολείου 384m2
 Πάρκο μπροστά από Αγ. Γιάννη 291m2
 Βορινά από Καρνάγιο και νοτινά προς Μπούρτζι 988m2
 Παρκάκι τριγωνικό ανατολικά γυμνασίου 106m2
 Κοινόχρηστος χώρος δυτικά γυμνασίου 695m2
 Πάρκα δυτικά γυμνασίου, 3 τμήματα, συνολικά 1015m2
 Αύλειος χώρος Γυμνασίου 732m2
 Αύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου 230m2
 Χώρος μεταξύ νεκροταφείου και ελικοδρομίου938m2
 Κάτω από αίθουσα προς φυλάκιο. Ρέμα 644m2
 Εξωτερικά της αίθουσας από την δυτική πλευρά 285m2
 Περιβάλλον χώρος βιβλιοθήκης, 2 τμήματα, 202m2
 Περιβάλλον χώρος αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και παρκάκι δυτικά της αίθουσας, 2
τμήματα, συνολικά 480m2
 Πάρκο με ελιές απέναντι από την αίθουσα 272m2
 Παρτέρι γηπέδου μπάσκετ 206m2
 Ανατολικά πλατείας Βαρβάκη, δενδροφυτευμένος χώρος 295m2
 Πάρκο με ευκάλυπτους μεταξύ Λιόλιου και Κρύψη 101m2
 Πάρκο δίπλα από αποθήκη συνεταιρισμού 1934m2
 Πρόποδες Μαύρης Ράχης από αποθήκη συνεταιρισμού μέχρι Κάτω Γιαλό 411m2
 Όλο το μονοπάτι της Μαύρης Ράχης, η πλατεία και ο περιβάλλον χώρος 1010m2
 Στο τμήμα του ποταμού που δεν διέρχονται αμάξια, από γεφύρι Τσαρσι μέχρι Κάτω Γιαλό
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Παρτέρια και παρκάκια στην περιοχή Δ. Κούτικα
Εσωτερικά όλου του χώρου του νεκροταφείου 1335m2
Περιοχή Αγ Νικολάου
Περιοχή Κάτω Γιαλού από κτίσμα Γιαννάκου μέχρι Αγ Αικατερίνη-Πρόποδες Μαύρης Ράχης
από την πλευρά του Κάτω Γιαλού
 Επιπλέον δημοτικοί χώροι με υπόδειξη της Υπηρεσίας
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποψίλωσης με χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων φόρτωση με
μικρό φορτωτή σε ανατρεπόμενο φορτηγό 6tn και μεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Θα τηρηθεί υποχρεωτικά ημερολόγιο με ευθύνη του αναδόχου
Β. ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Αποψιλώσεις στα ερείσματα των δρόμων εντός του οικισμού των Ψαρών. Ακολουθεί φωτογραφική
αποτύπωση. Θα γίνουν αποψιλώσεις όλων των δρομίσκων και αδιέξοδων στενών εντός οικισμού
παραπλεύρως των κύριων δρόμων, ακόμα και αν αυτοί δεν αποτυπώνονται στην παρακάτω
αεροφωτογραφία. Η σειρά των εργασιών θα είναι η ίδια με την παράγραφο 1 δηλαδή με χρήση
χορτοκοπτικού, φορτωτή και φορτηγού με επιπλέον εφαρμογή υδροβολής στον κεντρικό δρόμο από
καρνάγιο μέχρι αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και των κεντρικών πλατειών για απομάκρυνση
και καθαρισμό από τα υπολείμματα των χορτοκοπών.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Αποψιλώση και απομάκρυνση της θαμνώδους βλάστησης (αστιφίδες) για την δημιουργία ζωνών
αντιπυρικής προστασίας, με χρήση ελαφριού εκσκαφέα ή jcb. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί στις
ακόλουθες περιοχές:
1. Στο ελικοδρόμιο περιμετρικά της κύριας και της βοηθητικής πίστας.
2. Περιμετρικά του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου όπου θα πραγματοποιηθεί
απομάκρυνση όλης της βλάστησης εξωτερικά της περίφραξης σε πλάτος 6m.
Στο χώρο των δεξαμενών και περιμετρικά αυτών, απομάκρυνση των αστιφίδων με προσοχή
χωρίς να καταστραφούν τα φυτά που έχουν φυτευτεί στο χώρο
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στις 17.821,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος έχει ιδιαίτερη σημασία για το νησί των Ψαρών, και
αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την δημοτική αρχή.
Ο δήμος μας δε διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε τους ανθρώπινους πόρους για να
μπορέσει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά και άμεσα στις ανάγκες καθαριότητας του οικισμού,
πρασίνου, αποψιλώσεων κλπ. και να εκτελέσει παράλληλα τις εργασίες όπως αυτές αναφέρονται
στην 6/2017-31-03-2017 τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, οι οποίες μάλιστα επιβάλλεται να εκτελεστούν άμεσα ενόψει
έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.
Σημειώνεται ότι σήμερα στον Δήμο Ψαρών υπηρετεί ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ
Οδηγός απορριμματοφόρου και ένας (1) μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντων.
Συμπερασματικά οι λόγοι που πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες όπως αυτές αναφέρονται στην
6/2017-31-03-2017 τεχνική περιγραφή είναι οι εξής:




Η έλλειψη επαρκούς τακτικού προσωπικού,
Η έλλειψη του απαιτούμενου εξοπλισμού
Η μεγάλη κλίμακα των εργασιών και η άμεση ανάγκη εκτέλεσης τους ενόψει της έναρξης
της αντιπυρικής περιόδου.

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: 7Η6ΚΩΗΧ-8ΓΣ

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε
υπόψη:
 το άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
 τις εργασίες όπως αναφέρονται στην 6/2017-31-03-2017 τεχνική περιγραφή
 το άρθρο 93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας
 το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α')
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄)
 την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου Ψαρών» με
μέσα του ίδιου του δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου
Ψαρών» με μέσα του ίδιου του δήμου για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην
παραπάνω εισήγηση.
2. Την έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δήμου
Ψαρών» του Δήμου Ψαρών, όπως αυτή περιγράφεται στην 6/2017-31-03-2017 τεχνική
περιγραφή του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος.
3. Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Σελίδα 4 από 4

