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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δήμου

Βέροιας με ιδωτική επιχείρηση για εργασία καθαρισμού τσιμενταυλάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) «για την παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (Α’64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006). Με αιτολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών,
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου
και καθορίζονται, ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται».

Αντικείμενο της εργασίας είναι ο καθαρισμός των τσιμενταυλάκων (κύριων και
δευτερευόντων) που χρησιμεύουν στην απορροή των ομβρίων υδάτων σε τοπικές
κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να διατηρείται η άρτια και
αποδοτική κατάσταση της λειτουργίας τους, η αποφυγή εγκλωβισμού στάσιμων υδάτων με
κίνδυνο δημιουργίας εστιών (παραγωγής) κουνουπιών και η αποφυγή κινδύνου
καταστροφής περιουσίας των δημοτών.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των παρακάνω
αναφερόμενων τεχνικών έργων από ξένες και φερτές ύλες καθώς και από την ανεπτυγμένη
κατά μήκος αυτών βλάστηση προκειμένου να υπάρχει ανεμπόδιστη ροή του νερού.

Ο καθαρισμός θα γίνει με τα χέρια (με χειρωνάκτες εργάτες και με χρήση μικρών
φερόμενων θαμνοκοπτικών) και εξαρτάται κυρίως από τις διαστάσεις των τσιμενταυλάκων,
την υφιστάμενη κατάστασή τους, την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται και την ευκολία
πρόσβασης σε αυτούς.



Οι περιγραφόμενες εργασίες απαιτούν γνώση και σχετική εμπειρία που δεν
διαθέτει το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Το προσωπικό
επίσης δεν επαρκεί σε αριθμό για τον καθαρισμό του συνόλου των τσιμενταυλάκων
και δεν δικαιούται να κάνει χρήση μικρών θαμνοκοπτικών μηχανημάτων.

Επομένως ο Δήμος Βέροιας πρέπει να εκτελέσει τις περιγραφόμενες εργασίες με
σύναψη σύμβασης με ιδιωτική επιχείρηση.

Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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