
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 

                                                                               Πράξη 25η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Εισηγητική 

Έκθεση για την ανάγκη ανάθεσης εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες)  
 
 Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 197/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, με την οποία εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Ιθάκης, εγκρίθηκαν  δαπάνες που αφορούν εργασίες καθαρισμού κτιρίων και 
κοινοχρήστων χώρων και συγκεκριμένα : 

 
Για τις παρακάτω εργασίες, όπως προκύπτει και από τις βεβαιώσεις των υπηρεσιών δεν υπάρχει στο 

Δήμο Ιθάκης το αντίστοιχό προσωπικό ούτε ο απαραίτητος εξοπλισμός. 
 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ 

02.30.6275.01 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού Δήμου 
Ιθάκης  

5.633,40€ 

02.20.6276.01 Άντληση Βοθρολυμάτων Εργατικών κατοικιών  20.000,00€ 

02.30.6233.01 Μίσθωση μηχανήματος έργου  18.000,00€ 

02.35.6277.01 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης 24.800,00€ 

02.35.6277.02 
 

Κοπή - Κλάδεμα δέντρων  4.000,00€ 

02.35.6277.03 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ 
[από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 
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02.35.6277.04 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.05 
 

καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-
πυροπροστασίας] 

10.000,00€ 

02.35.6277.06 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρειθιά 
[πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.07 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.08 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.09 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.10 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα 
Περαχωρίου [από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 

02.35.6277.11 Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός 
[από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 

 
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης σε ιδιώτη σύμφωνα  με τα 

οριζόμενα στο Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 61 
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού 
 
1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την 
απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, 
εντός της οποίας αυτές παρέχονται.  

 
2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες 

έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η 
αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω σχετικών και των συνημμένων εγγράφων, (τρεις βεβαιώσεις της 

Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με αρ. πρωτ. 271,275 και 276/22-1-2020) παρακαλούμε όπως 
αποφασίσετε σχετικά. 

 
     Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή 
αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης των κατωτέρω υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και 
συγκεκριμένα : 

 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ 
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02.30.6275.01 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου δεξαμενών νερού Δήμου 

Ιθάκης  
5.633,40€ 

02.20.6276.01 Άντληση Βοθρολυμάτων Εργατικών κατοικιών  20.000,00€ 

02.30.6233.01 Μίσθωση μηχανήματος έργου  18.000,00€ 

02.35.6277.01 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Ιθάκης 24.800,00€ 

02.35.6277.02 
 

Κοπή - Κλάδεμα δέντρων  4.000,00€ 

02.35.6277.03 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Βαθύ 
[από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 

02.35.6277.04 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Λεύκης 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.05 
 

καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολ.προστασίας-
πυροπροστασίας] 

10.000,00€ 

02.35.6277.06 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών , πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων Κοινότητας Πλατρειθιά 
[πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.07 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Κιονίου 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.08 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Ανωγής 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.09 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Εξωγής 
[από πάγια εντολή] 

1.000,00€ 

02.35.6277.10 
 

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα 
Περαχωρίου [από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 

02.35.6277.11 Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και 
κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων στην Κοινότητα Σταυρός 
[από πάγια εντολή] 

2.000,00€ 

 
    Για τις εργασίες αυτές, όπως προκύπτει και από τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας, δεν υπάρχει στο Δήμο 

Ιθάκης το αντίστοιχο προσωπικό και ο εξοπλισμός του δήμου δεν επαρκεί και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε 
ιδιώτη των ανωτέρω υπηρεσιών, για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου. 

 

 Β. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
    Η απόφαση αυτή έλαβε 16 θετικούς ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 17 μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζουν οι αναφερόμενες στο εισηγητικό μέρος διατάξεις. 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 
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