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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 010/2016
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης /2016 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Πρώτη (1η) Τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 920/22.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου
κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και
των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
Δέκα οκτώ (18) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

5.

ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ

6.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

7.

13.

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

14.

ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.

ΦΑΤΡΑΛΗΣ
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
17. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
18. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ
15.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΣΥΜΕΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΤΣΑΟΥΣΗ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ΚΥΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ

ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΑΤΤΑΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΣ
ΤΑΣΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
ΠΥΡΓΟΙ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

- Η Κυρία Βόσκου Ιορδάνα προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου
θέματος επί της ημερήσιας διάταξης.
- Ο κύριος Φατράλης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση
αμέσως μετά την λήψη παρουσιών και πριν την συζήτηση των θεμάτων
της ημερησίας διάταξης
- Οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος ,Σμολοκτός Νικόλαος και η κυρία
Δικταπανίδου Συμέλα αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά την
συζήτηση και πριν την ψήφιση του 3ου θέματος επί της ημερήσιας
διάταξης

ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ
1.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΗΛΙΑΣ
3.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΑΛΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος
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Αριθ. Απόφασης : 010/2016
Θέμα:

«Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης πρόσθετων αναγκών συντήρησης

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Προσοτσάνης».
Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο
σώμα την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το
θέμα :
Ο Δήμος μας αποτελείται από 1 Δημοτική ενότητα , 20 Κοινότητες-χωριά και στην υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου υπηρετούν μόνο δώδεκα (12) μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υποχρεώνονται
να ανταποκριθούν στην καθαριότητα
 των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες) όλου του Δήμου
 Μία μόνιμη υπάλληλος -από τις έξι -η οποία αλλάζει ανά μήνα απασχολείται στο δημοτικό
κατάστημα και το ΚΕΠ, της έδρας του Δήμου καθημερινά.
 Μία μόνιμη υπάλληλος -από τις έξι- απασχολείται, στις πλατείες της δημοτικής ενότητας
Προσοτσάνης ,στο κτίριο της ΔΗΚΕΠ και στο κτίριο του ΚΑΠΗ που στεγάζεται η κοινωνική
υπηρεσία του Δήμου καθημερινά.
 των καταστημάτων των ΤΚ Πετρούσας και Φωτολίβους (2 φορές την εβδομάδα) και
των καταστημάτων των δέκα οκτώ (18) τοπικών κοινοτήτων – χωριών (1 φορά την εβδομάδα)
 της αποκομιδής των απορριμμάτων όλου του Δήμου.
 Ειδικότερα: Ο Δήμος Προσοτσάνης για την αποκομιδή των σκουπιδιών όλου του Δήμου για
πέντε μήνες από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο πραγματοποιεί καθημερινά 5 δρομολόγια με τα
απορριματοφόρα όπως:
1) Στη Δημοτική ενότητα Προσοτσάνης Πέμπτη και Παρασκευή οι Καραγκιόζης Αναστάσιος ,
Κιμτσάρη Ευαγγελία, όπως και το Σάββατο που υπάρχει το παζάρι (παίρνουν ρεπό την Τετάρτη)
2) Στις τοπικές κοινότητες Πετρούσας ,Πύργων, Σταυρού κάθε Δευτέρα και Πέμπτη οι Κοκαλιάρης
Χρήστος, Ήλτσιου Μαρία
3) Στις τοπικές κοινότητες Φωτολίβους, κάθε Δευτέρα Αργυρούπολη, Σιταγροί , Τρίτη Περιχώρα,
Φωτολίβος,Παρασκευή Φωτολίβος ,Μαυρολεύκη οι Ζαμπούνης Αντώνης, Σίσκου Χριστίνα
4) Στις τοπικές κοινότητες Ανθοχωρίου, Καλλιθέας, Καλής Βρύσης, κάθε Πέμπτη οι Μπόρος
Οδυσσέας, Τερζή Δέσποινα
5) Στις τοπικές κοινότητες Μικρόπολης, Πανοράματος, Χαριτωμένης κάθε Τρίτη οι Μπόρος
Οδυσσέας, Τερζή Δέσποινα
6) Στις τοπικές κοινότητες Κοκκινογείων, Πηγών, Αγγίτη, Γραμμένης κάθε Τρίτη οι Καραγκιόζης
Αναστάσιος , Κιμτσάρη Ευαγγελία
7)
Στις τοπικές κοινότητες Μικροκάμπου, Μεγαλοκάμπου κάθε Δευτέρα οι Καραγκιόζης
Αναστάσιος Κιμτσάρη Ευαγγελία
8) Ανακύκλωση κάθε Τρίτη και Παρασκευή οι Κοκαλιάρης Χρήστος, Ήλτσιου Μαρία στα χωριά
του πρώην Δήμου Προσοτσάνης Ανθοχώρι, Κοκκινόγεια, Πηγές, Αγγίτη, Γραμμένη, Πανόραμα,
Καλλιθέα, Καλή Βρύση και Πέμπτη οι Ζαμπούνης Αντώνης, Σίσκου Χριστίνα στην δημοτική ενότητα
Προσοτσάνης, Πετρούσας ,Πύργων, Σταυρού και Δευτέρα, Παρασκευή οι Μπόρος Οδυσσέας, Τερζή
Δέσποινα στο πρώην Δήμο Σιταγρών
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9) Ο Βαμβακίδης Βασίλης απασχολείται για την εκκένωση των βόθρων σε τέσσερις τοπικές
κοινότητες που δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης και συγκεκριμένα στις Πηγές, Αγγίτη, Ανθοχώρι,
Σταυρό, όσο και σε μεμονωμένες κατοικίες που δεν είναι συνδεδεμένες με το υπάρχον αποχετευτικό
δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι από την αρχή του έτους και μέχρι σήμερα έχουμε αδειάσει 17
βόθρους και στην αποκομιδή βαρέων και ογκωδών αντικειμένων.
10 ) Όσον αφορά την Τετάρτη απασχολούνται για την μεταφορά τροφίμων του προγράμματος
ΤΕΒΑ και για τον καθαρισμό πλατειών και τοπικών καταστημάτων του Δήμου.
11) Ο Συμεωνίδης Παναγιώτης καλύπτει τις άδειες ,ασθένειες και γενικά παρέχει την εργασία του
όπου τον χρειαστεί η υπηρεσία.


Όλα αυτά διπλασιάζονται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο λόγω της έναρξης της
άνοιξης και στη συνέχεια του καλοκαιριού, δεδομένου ότι (αυξάνει ο πληθυσμός από
μετανάστες εσωτερικού- εξωτερικού, φοιτητές) οπότε τα δρομολόγια αποκομιδής
απορριμμάτων αυξάνονται τόσο στις Τοπικές Κοινότητες, όσο και στο Βιοτεχνικό Πάρκο όπου
δραστηριοποιούνται μονάδες στον κλάδο των τροφίμων – αναλώσιμων, και τα απορρίμματα
τους δημιουργούν έντονη δυσοσμία και κινδύνους μολύνσεων και ως εκ τούτου πρέπει να
απομακρύνονται άμεσα. Για το λόγο είναι αναγκαίος ο διπλασιασμός των δρομολογίων
αποκομιδής.



Επίσης διπλασιάζονται τα δρομολόγια αποκομιδής των απορριμμάτων ανακύκλωσης όλου του
Δήμου και της περισυλλογής των βαρέων και ογκωδών αντικειμένων (1 φορά το μήνα για 20
Κοινότητες –χωριά και της δημοτικής ενότητας Προσοτσάνης)



Τέλος κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (Απρίλης-Οκτώβριος) διπλασιάζονται οι εργασίες
αποκατάστασης των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων (από άσφαλτο τσιμέντο κ.λ.π.)



Αναφέρουμε επίσης ότι στο Δήμο μας υπάρχουν επτά άτομα από το πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας (ΠΕΝΤΑΜΗΝΑ) τα οποία σταδιακά τελειώνουν τέσσερις το Φεβρουάριο, μία το
Μάρτιο και δύο τον Απρίλη,, οπότε δεν θα υπάρχουν την υπόλοιπη χρονιά καθώς επίσης και ότι
δεν υπάρχει στον Δήμο μας καμία σύμβαση ΙΔΟΧ για εργάτες καθαριότητας.

Όπως καταλαβαίνετε όλες οι παραπάνω εργασίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν από το υπάρχον
μόνιμο προσωπικό του Δήμου και για το λόγο αυτό εισηγούμαι την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού ύψους 73.500 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30/6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
Προσοτσάνης οικ. έτους 2016.
Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 από την
Οικονομική Επιτροπής.
Σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προσθέσουμε και τις ανάγκες λήψης κανονικών αδειών του
ήδη μειωμένου μόνιμου προσωπικού, καθώς και τις απρόβλεπτες καταστάσεις που
δημιουργούνται (ασθένειες κλπ), για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι για να αντιμετωπίσουμε
όλες τις πρόσθετες ανωτέρω ανάγκες καθαριότητας στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου θα
χρειαστούμε επιπρόσθετα άλλους οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας.
Όπως καταλαβαίνετε όλες οι παραπάνω εργασίες είναι αδύνατον να εκτελεστούν από το
υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου και για το λόγο αυτό εισηγούμαι την διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισμού για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού ύψους 73.500 €
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30/6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
Προσοτσάνης οικ. έτους 2016.
Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 από την
Οικονομική Επιτροπή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
o Του ν.3463/2006 και του ν. 3852/2010
o Του Ν 3979/2011 και ποιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1
o Την 279/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης «Προϋπολογισμός Οικ. Έτους
2016»
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
Α. Διαπιστώνει ότι η εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων αναγκών συντήρησης κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου Προσοτσάνης δεν μπορεί να εκτελεστεί με ίδια μέσα και μόνιμο προσωπικό του
Δήμου Προσοτσάνης (όπως αιτιολογείται και στο εισηγητικό μέρος της παρούσης) λόγω της
έλλειψης προσωπικού , των αυξημένων αναγκών καθαριότητας κατά την θερινή και φθινοπωρινή
περίοδο , την επιφόρτιση των Δήμων με νέες αρμοδιότητες αναφορικά με την καθαριότητα χωρίς
την πρόβλεψη πρόσληψης νέου προσωπικού αλλά και το γεγονός της γεωγραφικής ιδιομορφίας του
Δήμου

Προσοτσάνης ο οποίος εκτείνεται σε έκταση 482,77 τετραγωνικών χιλιομέτρων

τόσο

πεδινών αλλά και ορεινών δυσπρόσιτων περιοχών.
Β. Προτείνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση κοινόχρηστων χώρων
του Δήμου Προσοτσάνης προϋπολογισμού ύψους 73.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε
βάρος του Κ.Α. 30/6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2016, τους
όρους του οποίου θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 010/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

