
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 12/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  115 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί εισήγησης της Επιτροπής 

                                                                        Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
  του μηνός   

Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  11.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 3499/14-5-2015  εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα  δέκα  

(10), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

7. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 6ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την αριθμ. 4969/12-6-2014 σύμβαση μεταξύ των Δήμου Πάτμου και Καμίτση Γεωργίου για την 

ανάθεση μετά από διαγωνισμό των εργασιών καθαριότητας του Δήμου Πάτμου για το έτος 2014. 

2.- Το αριθμ. 3199/7-5-2015 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Πάτμου 

έτους 2014 της αρμόδιας Επιτροπής στο οποίο διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί των εργασιών του 

εργολάβου  για το χρονικό διάστημα από16/3/2015 έως 15/4/2015. 

3.- Τα άρθρα 7-9 της διακήρυξης του διαγωνισμού και το άρθρο 7 της αριθμ. . 4969/12-6-2014 

σύμβασης σύμφωνα με το οποίο το θέμα θα εισαχθεί στο Δ.Σ προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν 

λόγοι επιβολής ρήτρας ή κυρώσεων. 

4.- Το υπ’ αριθμ. 3310/8-5-2015 έγγραφο της υπηρεσίας προς τον εργολάβο καθαριότητας κ. 

Καμίτση Γεώργιο  με το οποίο του γνωστοποιήθηκε το παραπάνω αναφερόμενο πρωτόκολλο παραλαβής 

και του ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις επί των παρατηρήσεων. 

5.- Την αριθμ. 3513/14-5-2015 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας , η 

οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«Σήμερα την 14/05/2015 στον ΔΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ, οι υπογεγραμμένοι 

1) Σημαντήρης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μαραβέλια Αντώνιο, Δημ. Σύμβουλοι και 

2) Γαμπιεράκης Γ. Γεώργιος  
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3) Γρύλλης Β. Χριστόδουλος με αναπληρωτές κατά σειρά τους Γαμπιεράκη Μ. Γεώργιο και Καμίτσης 

Μιχαήλ, Υπάλληλοι Δήμου Πάτμου,  

που αποτελούμε μέλη της επιτροπής των υπηρεσιών που αφορούν τα Τεχνικά Έργα, την Καθαριότητα, τον 

Ηλεκτροφωτισμό, την Ύδρευση – Αποχέτευση, Υπηρεσία Πρασίνου και γενικά τις συντηρήσεις των πάσης 

φύσεως εγκαταστάσεων του Δήμου Πάτμου που ανατίθενται με τις διαδικασίες του Π.Δ. 28/80 και που 

συστήθηκε με τις αριθμ. 11 & 15 / 2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη την 4969/12-6-

2014 σύμβαση μεταξύ των Δήμου Πάτμου και του ΚΑΜΙΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που αφορά την 

ανάθεση μετά από διαγωνισμό των εργασιών καθαριότητας του Δήμου Πάτμου για το έτος 2014 και σε 

συνέχεια του υπ’ αριθμ. 3199/7-5-2015 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Πάτμου 

έτους 2014 που αφορά το διάστημα 16/3/2015 έως 15/4/2015 με το οποίο διατυπώσαμε παρατηρήσεις επί των 

εργασιών του εργολάβου και εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

 Την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας από τον ανάδοχο εργολάβο της υπηρεσίας : 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» κ. Καμίτση 

Γεώργιο για διάστημα 15 ημερών μετά την λήξη της σύμβασης χωρίς αντάλλαγμα και με τους όρους 

που αναφέρει η αριθμ. 4969/12-6-2014 σύμβαση για την αντίστοιχη περίοδο. 

    Σε διαφορετική περίπτωση να καταπέσει  μέρος της εγγυητικής επιστολής το οποίο ύψος του ποσού 

θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

6.- Το από 15/5/2015 έγγραφο του εργολάβου κ. Καμίτση Γεωργίου το οποίο κατέθεσε κατά την 

ώρα της συνεδρίασης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3539/15-5-2015. 

7.- Την εισήγηση του κ. προέδρου με την οποία προτείνει την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής 

παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας      

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του , 

 Την εισήγηση του κ. προέδρου 

 Την αριθμ. 4969/12-6-2014 σύμβαση 

 Το αριθμ. 3199/7-5-2015 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Πάτμου 

 Τα άρθρα 7-9 της διακήρυξης του διαγωνισμού και το άρθρο 7 της αριθμ. . 4969/12-6-2014 

σύμβασης 

 Το υπ’ αριθμ. 3310/8-5-2015 έγγραφο της υπηρεσίας 

 Την αριθμ. 3513/14-5-2015 εισήγηση της Επιτροπής 

 Το από 15/5/2015 έγγραφο του εργολάβου κ. Καμίτση Γεωργίου 

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

     Την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας από τον ανάδοχο εργολάβο της υπηρεσίας : 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» κ. Καμίτση 

Γεώργιο για διάστημα 15 ημερών μετά την λήξη της σύμβασης χωρίς αντάλλαγμα και με τους όρους 

που αναφέρει η αριθμ. 4969/12-6-2014 σύμβαση για την αντίστοιχη περίοδο. 

   Ο Δ.Σ κ. Σκεμπές Ι. στο θέμα αυτό δήλωσε «παρών». 

   Ο Δ.Σ κ. Μαυρωνάς Σπ. απείχε της ψηφοφορίας.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  115/2015 και  

 Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

       Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                    Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης Εκ.                                                                                       

ΑΔΑ: 7ΓΟΙΩΞΦ-ΙΟΩ



                                                                   Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Σκεμπές Ι. 

                                                                  Μαυρωνάς Σπ.-Τουρτουλής Διαμ. 

. 

                                                                                         

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 15/5/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 

ΑΔΑ: 7ΓΟΙΩΞΦ-ΙΟΩ
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