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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 856/25-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ου
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5 θέματος) 10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5ου θέματος)
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ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
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Αριθ. Απόφασης : 19/2018
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων
χώρων πρασίνου Δήμου Προσοτσάνης »
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την υπ΄αριθμ. 847/24-01-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παυλίδη Πέτρου η οποία
αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα :
«κ. Πρόεδρε
Στον Προϋπολογισμό του Δ. Προσοτσάνης και ποιο συγκεκριμένα στον Κ.Α. 35/6262.02 των
εξόδων έχει εγγραφεί πίστωση 24.000,00 € για τη συντήρηση – περιποίηση των χώρων πρασίνου του
Δήμου Προσοτσάνης. Σύμφωνα με το Ν 3979/2011 και ποιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 61
παρ. 1 θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης
της συγκεκριμένης εργασίας με ίδια μέσα του Δήμου. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε
στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :
Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων χώρων πρασίνου του Δήμου Προσοτσάνης
Λόγω του ότι στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος
υπάλληλος σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό ενόψει έλευσης της θερινής περιόδου, θα πρέπει να
υπάρξει τρόπος αντιμετώπισης της κοπής και του ραντίσματος των θάμνων και των χόρτων στους
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Η λύση του ανωτέρω προβλήματος δυσκολεύει αν αναλογιστεί
κανείς την ανάγκη λήψης κανονικών αδειών του ήδη μειωμένου μόνιμου προσωπικού του Δήμου, σε
συνδυασμό με απρόβλεπτες καταστάσεις που δημιουργούνται (ασθένειες κλπ), μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το διαθέσιμο μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες
καθαρισμού χώρων πρασίνου των δεκαεπτά (17) Τοπικών Κοινοτήτων και της μίας (1) Δημοτικής
Κοινότητας του Δήμου Προσοτσάνης.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι το μόνιμο προσωπικό μας Υ.Ε. Καθαριότητας
ανέρχεται σε 12 άτομα, τα οποία όπως αναφέρθηκε σε άλλο έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος
μειώνονται σε επτά (7) !!! λόγω μιας συνταξιοδότησης, μιας μόνιμης απαλλαγής από συγκεκριμένα
καθήκοντα και τριών (3) μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε το βασικό μας καθήκον της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Άρα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα χρειαστούμε τη συνδρομή εργολάβου για
την υπηρεσία της συντήρησης – περιποίησης όλων των πάρκων και των χώρων πρασίνου του Δήμου
Προσοτσάνης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του: το γεγονός της έλλειψης
του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λόγω μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών , των
αυξημένων αναγκών συντήρησης –περιποίησης πάρκων κατά την ανοιξιάτικη –θερινή περίοδο , την
επιφόρτιση των Δήμων με νέες αρμοδιότητες χωρίς την πρόβλεψη πρόσληψης νέου προσωπικού

ΑΔΑ: 7ΑΧ8ΩΞΖ-ΡΑΞ
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
καθώς επίσης και τις παρακάτω νομικές διατάξεις:
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 Τον προϋπολογισμό του δήμου οικ. Έτους 2017
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ » με ιδία μέσα του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε ιδιώτη .
Η δαπάνη εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών θα βαρύνει τις πιστώσεις ποσού 24.000,00€
του Κ.Α.35/6262.02 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2018
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 :

