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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 23/2011 πρακτικό της από 19ης ∆εκεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  255/ 2011 

Περίληψη: «Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας 

(αποκοµιδής απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων 

χώρων  των τοπικών Κοινοτήτων) της ∆ηµοτικής ενότητας 

Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα των γραφείων του 

∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 19η , του 
µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 18018/12-12-2011 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν  
παρόντα τα και τα είκοσι επτά (27) µέλη, και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος  

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
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 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  πέντε (5)  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία κρίθηκαν επείγοντα και είναι:  
 
1ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και 1ου ΠΚΤΝΜ  του έργου: 

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΡΑΒΟΣΤΙΒΑΣ» και παράταση προθεσµίας  – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

2ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου: «Ανάδειξη – 
διαµόρφωση – κατασκευή πλατείας Ριζού»  και παράταση προθεσµίας – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

3ο εκτός ηµ. διάτ.: Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ» και  χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας– Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

4ο εκτός ηµ. διάτ.: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών 
Κοινοτήτων ) της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα 
των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Φιλιατών – 
Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Μάνος Κων/νος 

5ο εκτός ηµ. διάτ.: Απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης της υπηρεσίας:  
µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
αφορούν τα  άγονα δροµολόγια  – Εισηγητής: Α/δήµαρχος κ. Τσέκας 
Νικόλαος 

 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
Όπως γνωρίζετε ο τοµέας καθαριότητας  στο ∆ήµο µας   έχει σοβαρές ελλείψεις  µόνιµου 
προσωπικού. 
Με  τη συνένωση των ∆ήµων Φιλιατών και Σαγιάδας,  οι ανάγκες  στην καθαριότητα έχουν 
αυξηθεί λόγω  της τεράστιας έκτασης  του  και της ιδιαίτερης µορφολογίας του   αφού ο νέος 
δήµος αποτελείται από 46 τοπικές  Κοινότητες και 1 δηµοτική Κοινότητα, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται  έντονα και πολλά προβλήµατα στην καθαριότητα.  
 
    Συγκεκριµένα ο τοµέας της Καθαριότητας για να λειτουργήσει σε καθηµερινή βάση απαιτείται 
το εξής προσωπικό: 
 

• Τέσσερις (4) οδηγούς για τα τέσσερα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου 
• Οκτώ (8) εργάτες για πλήρωµα των απορριµµατοφόρων 
• ∆ύο (2) εργάτες για τον καθαρισµό εσωτερικών χώρων (∆ηµαρχείο) 
• Τέσσερις (4) εργάτες για τον καθαρισµό εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, 

πεζοδρόµια, παιδικές χαρές και πάρκα) της πόλης των Φιλιατών, που είναι έδρα του 
∆ήµου. 

• Έναν (1) εργάτη για καθαρισµό στη ∆.Ε. Σαγιάδας (εξωτερικών & εσωτερικών χώρων) 
Συνολικά για όλες αυτές τις δραστηριότητες απαιτούνται  δέκα εννέα (19) άτοµα µόνιµο 

προσωπικό. 
 
Στην Υπηρεσία µας αυτή τη στιγµή υπηρετούν οι παρακάτω ειδικότητες: 
• Τρεις (3) µόνιµοι εργάτες καθαριότητας (Πλήρωµα  των απορριµµατοφόρων) 
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• Πέντε (5) εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων (Μία µε σύµβαση αορίστου χρόνου 
και τέσσερις µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µέχρι διορισµού από προκήρυξη µόνιµου 
προσωπικού) 

• Τρεις (3) οδηγοί (∆ύο µόνιµοι και ένα µε σύµβαση αορίστου χρόνου) 
Συνολικά όλες αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούνται από ένδεκα  (11) άτοµα. 
 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η αδυναµία και υπολειτουργία της Υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα 
κάθε µέρα τα προβλήµατα να γίνονται εντονότερα. Ιδιαίτερα έντονο έγινε το πρόβληµα από τις 
14/11/2011, που έληξαν οι συµβάσεις των έξι (6) ατόµων που υπηρετούσαν µε οκτάµηνη 
σύµβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

 
    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πριν την λήξη των ανωτέρω συµβάσεων  και σε εύλογο  χρονικό  µε 
την υπ΄ αριθµ. 183/2011  απόφαση του, ζήτησε την πρόσληψη εργατών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα για οκτώ µήνες. Η  διαδικασία  αυτή µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί  δεδοµένου 
ότι η έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006 του Υπουργείου Εσωτερικών  είναι χρονοβόρα, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις νέες γραφειοκρατικές  ρυθµίσεις. 
 
Στη συνέχεια το δηµοτικό συµβούλιο επανήρθε µε νέα απόφαση  του για πρόσληψη 
προσωπικού µε δίµηνη σύµβαση  µε αριθµ. 221/2011 µε δεδοµένο ότι θα αποδώσει άµεσα λόγω 
απλούστερων διαδικασιών. ∆υστυχώς όµως µέχρι και σήµερα δεν έχει δοθεί έγκριση  από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας , για να ξεκινήσει η διαδικασία της 
πρόσληψης. 
 
Μετά από έντονες διαµαρτυρίες από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των τοπικών 
κοινοτήτων για υπερχείλιση των κάδων απορριµµάτων καθώς και την διασκόρπισή τους από τα 
αδέσποτα σκυλιά και τα άγρια ζώα της περιοχής, στο οδόστρωµα και στις αυλές των σπιτιών, µε 
κίνδυνο την απειλή της δηµόσιας υγείας. 
 
   Επιπρόσθετα µέσα στην πόλη των Φιλιατών, λόγω της µη καθηµερινής περισυλλογής 
απορριµµάτων και ξερών φύλλων, παρατηρήθηκε η κάλυψη των φρεατίων, έτσι  από  τις 
συνεχείς καταιγίδες αυτών των ηµερών  πληµµύρισαν οι κεντρικοί δρόµοι. 
 
Ενόψει  των εορτών των Χριστουγέννων  και της πρωτοχρονιάς, κρίνουµε επιτακτική ανάγκη να 
δοθεί  άµεση λύση ,έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δηµόσια υγεία  και ακεραιότητα  δεδοµένου 
της αυξηµένης προσέλευσης δηµοτών µας από τα αστικά κέντρα στα χωριά τους να περάσουν 
τις άγιες µέρες. 
                   Για όλους του παραπάνω λόγους 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής απορριµµάτων και 
καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών Κοινοτήτων )της ∆ηµοτικής ενότητας Σαγιάδας 
καθώς και την καθαριότητα του ∆ηµαρχιακού  Μεγάρου  του ∆ήµου. Η ανάθεση θα γίνει 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών. 
Η δαπάνη για την αποκοµιδή απορριµµάτων για τη δηµοτική ενότητα Σαγιάδας θα βαρύνει τον 
Κ.Α20-6277.001 για ποσό 3.200,00 ευρώ και για την καθαριότητα των γραφείων του δηµοτικού 
καταστήµατος τον Κ.Α.10-6274 για ποσό 800,00 ευρώ. 
Η διάρκεια της σύµβασης για τις εν λόγω υπηρεσίες θα είναι µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011.  
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
     Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ ∆άλλας Γεώργιος, Γκίκας 
Θωµάς, Φερεντίνος Μιλτιάδης, Γκίζας Χρήστος, Μποροδήµος Ιωάννης, Σπανοπούλου – Σάρρα 
Ηλιάνα, Καψάλης ∆ηµήτριος, Λάγκαρη Ειρήνη, Τόλης Χριστόφορος, Μποροδήµος Κων/νος, 
Ρέγκας Λαέρτης, Λένης Φίλιππος, Φερεντίνος Λάµπρος, Μπουτάσης Ελευθέριος και Τσότσης 
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∆ηµήτριος, καταψήφισαν την εισήγηση, ισχυριζόµενοι ότι η καθαριότητα αφενός θα πρέπει να 
γίνεται από µόνιµο προσωπικό και αφετέρου είναι υπέρογκο το ποσό για τόσο µικρό διάστηµα. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την απόρριψη της ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  των τοπικών Κοινοτήτων) της ∆ηµοτικής 
ενότητας Σαγιάδας καθώς και την καθαριότητα των γραφείων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του 
∆ήµου Φιλιατών. 
 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  
 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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