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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

Από το Πρακτικό της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την  15η  Απριλίου 2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78/2022 
Περίληψη  

« Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης  με τίτλο: 
«Υπηρεσίες καθαρισμού της κοίτης ποταμού εντός της πόλεως Ληξουρίου» 
 
Στο Ληξούρι σήμερα την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 12η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.2636/11-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε 
σύνολο επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή  οι τέσσερις (4) και ονομαστικά: 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)               1.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                              2.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                              
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                         3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ 
4. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                        αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα. 
 
 

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του 
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

«Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης: «Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 
«Υπηρεσίες καθαρισμού της κοίτης ποταμού εντός της πόλεως Ληξουρίου» και 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη προκειμένου 
να τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
«Η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Κοίτης του Ποταμού  για το έτος 
2022 όπως περιγράφονται στην υπ΄αρίθ. 19/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

             
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και καθαριότητας, τμήμα και Καθαριότητας ,Συνεργείων 
και οχημάτων. 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την αδυναμία με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε 
στις επιτακτικές ανάγκες  καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   που 
αφορούν τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρων περίπου , 
εντός σχεδίου πόλεως Ληξουρίου. 
2. Το ότι έληξε η αντίστοιχη Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού- 
ευπρεπισμού -αποκατάστασης   που αφορούν τον καθαρισμό τμήματος κοίτης 
ποταμού μήκους 600 μέτρων περίπου , εντός σχεδίου πόλεως Ληξουρίου,  που είχε 
συναφθεί κατά το οικονομικό έτος 2021. 
3. Το άρθρο 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν 
4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4674/2020. 
5.Το ότι ο Δήμος Ληξουρίου  έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού, ευπρεπισμού, 
αποκατάστασης και διαφύλαξης των κοινοχρήστων χώρων και όχι μόνο, στα πλαίσια 
της διατήρησης ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος.  
Σύμφωνα με την 19/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας, τμήμα και Καθαριότητας ,Συνεργείων και οχημάτων  το αντικείμενο 
των παρεχόμενων Υπηρεσιών και η περιοχή εντός της οποίας παρέχονται οι εν λόγω 
Υπηρεσίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
«Η παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού 7.937,20 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% , αφορά στις εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   
που αφορούν τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρων περίπου 
, εντός σχεδίου πόλεως Ληξουρίου. 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κατωτέρω : 
-Καθαρισμός από χορτάρια αλλά και κάθε άλλου είδους αυτοφυούς βλάστησης . 
-Εξωραϊσμός κοιλωμάτων εντός του ποταμού έτσι ώστε να μην παρατηρείται  
κατακράτηση νερών κατά την θερινή περίοδο (για την αποφυγή στάσιμων νερών 
στα οποία θα αναπτύσσονταν θύλακες εντόμων) 
 -Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη 
αντικείμενα, λάσπης και φερτών υλικών , αυτοφυούς βλάστησης , κλαδέματα κλπ). 
Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν  και θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥ Παλλοστής ή σε 
άλλους κατάλληλους χώρους εναπόθεσης με οχήματα της υπηρεσίας.  
-Απαιτούνται 62 ώρες εργασίας για κάθε ένα από : έναν ελαστιχοφόρο 
περιστρεφόμενο εκσκαφέα , 60 ώρες για ένα μικρό φορτωτή , και 61 ώρες για ένα 
φορτηγό μικτοβαρές  έως 13 τόνους, ενώ  τα τρία μηχανήματα θα καλυφθούν με 
μίσθωση λόγω μη ύπαρξης ομοίων μηχανημάτων από τον δήμο για την κατηγορία 
των φορτωτών ενώ το μοναδικό φορτηγό του δήμου είναι επιφορτισμένο εργασίες 
αποκομμιδής και καθαριότητας για το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του 
Δήμου..  
Στην τιμή περιλαμβάνεται  το μίσθωμα , η σταλία, τα καύσιμα και λιπαντικά , το 
ημερομίσθιο με τις αναγκαίες προσαυξήσεις του χειριστή, του οδηγού και του 
βοηθού χειριστή του μηχανήματος ή οχήματος και γενικά ‘’Κάθε δαπάνη‘’, έστω και 
αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  
Στο τέλος της εργασίας οι χώροι του θέματος  θα είναι καθαροί και κατάλληλα 
διαμορφωμένοι σε αρμονία με το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. 
Τα υλικά που προκύπτουν θα απομακρύνονται και θα εναποτίθενται σε νόμιμο 
χώρο αποθήκευσης με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό (Οχήματα, κλπ) και 
ανάλογη εμπειρία. 
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Κατά τις εργασίες δεν θα προκληθεί οιαδήποτε ζημιά σε περιφράξεις, στύλους, 
αγωγούς, πυροσβεστικούς κρουνούς, στο οδόστρωμα και γενικά σε ότι δεν έχει να 
κάνει με το ανατιθέμενο αντικείμενο. Η αποκατάσταση τυχόν ζημιών θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς. 
Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των 
εργασιών όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο αλλά 
και για το περιβάλλον. 
Επίσης για την εν λόγω σύμβαση υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 του Δήμου Ληξουρίου στον Κ.Α 30.6262.18, ποσού 
8.000,00€,  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :Εργασίες Καθαρισμού της κοίτης ποταμού στο Ληξούρι ΔΕ 
ΠΑΛΛΙΚΗΣ  
Παρακαλείστε για την έγκριση της αναγκαιότητας της ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης 
παροχής Υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες Καθαρισμού Κοίτης του Ποταμού εντός της 
πόλεως του  Ληξουρίου για το έτος 2022». 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  

 
 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                 (θετικές ψήφοι 4) 

 
 Εγκρίνει την αναγκαιότητα της ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με 
τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κοίτης του Ποταμού εντός της πόλεως του  Ληξουρίου» για 
το έτος 2022, σε ιδιώτες σύμφωνα με την αιτιολογία και τα λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία 
της ανωτέρω εισήγησης.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 78/2022. 

 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                    Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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