
 

                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  8/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “ Εργασίες αντιπυρικής 
προστασίας ∆ήµου Ψαρών” 

Αρ. Απόφασης: 46/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 2η του µήνα Μαΐου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και 

ώρα  19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 552/27-4-2018 
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). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                       3.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                4.Χαχούλης Φώτης                                                                                      
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                      
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε αλλά για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται εκτός 
Ψαρών και δεν παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 6o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
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 ∆ήµου, 
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 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. 
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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 3/2018-13/04/2018 τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αναφέρονται τα εξής: 

“ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε 
εντός και εκτός οικισµού περιοχές του ∆ήµου Ψαρών. Θα πραγµατοποιηθούν απλές εργασίες 
αποψιλώσεων µε τα χέρια και µε τη χρήση µηχανικών µέσων οι οποίες δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και 
µεθόδους, ούτε χρησιµοποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού. Είναι συνήθεις εργασίες που 
εκτελεί ο ∆ήµος Ψαρών σε ετήσια βάση πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και οι οποίες 
ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργείο καθότι δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα ώστε να εκτελέσει την εργασία αυτή. 

Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν τα ακόλουθα: 
1. Αποψιλώσεις σε όλα τα πάρκα, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Ψαρών.   
2. Αποψιλώσεις στα ερείσµατα όλων των κεντρικών δρόµων, των δροµίσκων και των αδιέξοδων 

στενών εντός οικισµού. 
3. Αποψίλωση και αποµάκρυνση της θαµνώδους βλάστησης για την δηµιουργία ζωνών αντιπυρικής 

προστασίας, µε χρήση ελαφρού εκσκαφέα στις περιοχές του ελικοδροµίου, του σταθµού 
µεταφόρτωσης απορριµµάτων και των δεξαµενών. 

4. Καθαρισµοί και πλυσίµατα για την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων από τις χορτοκοπές στους 
κεντρικούς δρόµους και τις πλατείες.” 

Ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος έχει ιδιαίτερη σηµασία για το νησί των Ψαρών και 
αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για τη 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 και να εκτελέσει παράλληλα τις εργασίες όπως αυτές αναφέρονται στην 3/2018-
13/04/2018 τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος, οι οποίες µάλιστα επιβάλλεται να εκτελεστούν άµεσα ενόψει έναρξης της αντιπυρικής 
περιόδου. 
Συµπερασµατικά οι λόγοι που πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες όπως αυτές αναφέρονται στην 3/2018-
13/04/2018 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. 
 
Το ∆.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 3/2018-13/04/2018 τεχνική περιγραφή 
• το άρθρο 93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας 
• το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') 
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2019/9-9-2011 τ.Β΄) 
• την ονοµαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του ∆ήµου Ψαρών έτους 2018 
• την ανάγκη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών  

ΑΔΑ: 6ΥΓΕΩΗΧ-69Β



 

• την αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας ∆ήµου Ψαρών» µε 
µέσα του ίδιου του δήµου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. ∆ιαπιστώνει: 

• την τεκµηριωµένη αδυναµία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας 
∆ήµου Ψαρών» µε µέσα του ίδιου του δήµου όπως προκύπτει από την ονοµαστική 
κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του δήµου και για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση. 

• την ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας. 
 

2. Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτη της εργασίας «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας ∆ήµου Ψαρών» 
του ∆ήµου Ψαρών, όπως αυτή περιγράφεται στην 3/2018-13/04/2018 τεχνική περιγραφή του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στο εισηγητικό τµήµα της παρούσης και συνοπτικά είναι: 

• 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. 
 

3. Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/2018 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο Πρόεδρος                              Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
 
                                                Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 
 

ΑΔΑ: 6ΥΓΕΩΗΧ-69Β


		2018-05-09T13:00:37+0300
	Athens




