
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 38/2013 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 27-2-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 26
ο
 :  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 

3979/2011. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μμ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2259/23-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος
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4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Βόγιας Δημήτριος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Καψάλης Βασίλειος 11. Κουτσαντάς Βασίλειος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδας Ρίζος
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14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ξαφάρας Χρήστος 17. Πατσάς Κυριάκος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος   

22. Στάθης Νικόλαος 23. Συρακούλης Γεώργιος 

24. Τσαγκάλης Αντώνιος
3
 25. Τσιτσές Δημήτριος 

Απόντες 

26. Μαυρογιάννης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης 

3
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου, Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 

Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε 

ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη 

συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1
ο
 ΕΗΔ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γεώτρησης στη θέση «Ντακούλα» 

Τ.Κ. Ανατολής στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου με σκοπό την αξιοποίησή της. 

(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Θέμα 2
ο
 ΕΗΔ:  Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για την 

απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. (Εισήγηση: 

Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 26
ο
 :  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 

3979/2011. 

 

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:  

«1.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 δημόσιων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ/τος 60/2007 (Α' 64), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). 

Με αιτιολογημένη 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. 

2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με 

τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα 
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κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες 

μέχρι τη λήξη τους».  

 

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ο δήμος μας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο 

δυναμικό για την καθαριότητα:  

- Έναν (1) οδηγό (τακτικός υπάλληλος) 

- Έναν (1) οδηγό αορίστου χρόνου 

- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας(τακτικούς υπαλλήλους) 

- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου 

Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής: 

Ο μόνιμος οδηγός και δύο μόνιμοι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων (1 

πλήρωμα). Ο οδηγός αορίστου χρόνου οδηγεί τα χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου 

(3 φορτηγά) και το αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού. Δύο εργάτες στην υπηρεσία 

κοιμητηρίων και 1 εργάτης γενικών καθηκόντων. 

 

Ο αριθμός των συμβασιούχων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, για τις 

ανωτέρω υπηρεσίες είναι 28 άτομα.  

 

Επίσης ο Δήμος μας διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

- Τρία (3) απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας 14 κ.μ., 6κ.μ. και 6 κ.μ. 

- Δύο (2) απορριμματοφόρα παλαιάς τεχνολογίας 12 κ.μ. και 8 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 4 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 2 κ.μ. 

- Ένα σάρωθρο / Ένα πλυντήριο κάδων. 

 

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία το παραπάνω προσωπικό και εξοπλισμός δεν 

επαρκούν και θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη συγκεκριμένων υπηρεσιών για τις 

οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου. Επιπλέον θα πρέπει να 

τονισθεί το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός και κατά τη θερινή περίοδο 

αυξάνεται υπέρμετρα το σύνολο των κατοίκων, με αποτέλεσμα να διογκώνονται και οι 

απαιτούμενες προσφερόμενες υπηρεσίες. Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που έχουμε στους απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς και στους 

διάσπαρτους δημοτικούς χώρους . 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ανάγκες σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό είναι οι 

κάτωθι: 

Α. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 

- Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών : Δύο (2) πληρώματα 

- Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας : Δύο (2) πληρώματα 

- Δημοτική Ενότητα Αγιάς : Ένα (1) πλήρωμα 

- Δημοτική Ενότητα Λακέρειας : Ένα (1) πλήρωμα 

- Επιπλέον απαιτείται ένα (1) πλυντήριο κάδων  για όλες τις δημοτικές ενότητες. 

 

Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Απαιτούνται ένας (1) οδηγός και 

δύο (2) εργάτες. 

 

Γ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ: Απαιτούνται τέσσερις (4) εργάτες 

καθαριότητας. 
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Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: Για τα πρώην δημαρχεία Ευρυμενών, 

Μελιβοίας, Λακέρειας και των ΚΕΠ απαιτούνται τρεις (3) εργάτες καθαριότητας. 

 

Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ  - ΠΛΑΤΕΙΩΝ: 

- Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών : 7 εργάτες 

- Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας : 7 εργάτες 

- Δημοτική Ενότητα Αγιάς : 9 εργάτες 

- Δημοτική Ενότητα Λακέρειας : 5 εργάτες 

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Αγιάς έχει τις κάτωθι ανάγκες 

για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα κτιρίων και κοινοχρήστων 

χώρων: 

- 8 οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 

- 16 εργάτες για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

- 8 εργάτες καθαριότητας με ικανότητα οδήγησης Β΄ κατηγορίας 

- 20 εργάτες καθαριότητας ΥΕ 

Συνολικά οι ανάγκες του Δήμου μας σε ανθρώπινο δυναμικό είναι 52 άτομα και 6 

απορριμματοφόρα. 

 

Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων είναι λόγω της 

αναστολής των προσλήψεων με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 

40/2010 τεύχος Α’), όπως ισχύει.  

 

Επιπλέον ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ) αδυνατεί λόγω έλλειψης προσωπικού και επαρκούς 

εξοπλισμού να αναλάβει την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του Δήμου μας. 

 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι 

οι εξής:  

1. Αποκομιδή απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Αγιάς για την περίοδο από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις τοπικές κοινότητες 

Νερομύλων, Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου και Ποταμιάς. 

 

2. Αποκομιδή απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Ευρυμενών για την περίοδο από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις τοπικές κοινότητες 

Παλαιοπύργου, Ομολίου, Στομίου, και τους οικισμούς Αλεξανδρινής, Κόκκινου 

Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς. 

 

3. Αποκομιδή απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Λακέρειας για την περίοδο από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις τοπικές κοινότητες 

Αμυγδαλής, Δήμητρας, Καστρίου, Μαρμαρίνης και του οικισμού Πλασιάς. 

 

4. Αποκομιδή απορριμμάτων της δημοτικής ενότητας Μελιβοίας για την περίοδο από 

Ιούλιο έως Αύγουστο έτους 2013 και συγκεκριμένα για ολόκληρη την παραλιακή 

έκταση. 

 

5. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

Λακέρειας, και Μελιβοίας) για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013. 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ6Ι-1ΤΕ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 7 

Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών καθαριότητας, στην περίπτωση που το 

αναλαμβάνει ο Δήμος ανέρχεται σε 747.621,66€, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

οικονομικής υπηρεσίας έχει ως εξής:  

Κόστος Υπηρεσίας καθαριότητας το έτος 2012 

Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & Αορίστου Χρόνου  148.101,32€ 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 190.694,59€ 

Εργασίες καθαριότητας (Καθαριότητα οδών, πλατειών καθαριότητα 

Κοινοχρήστων χώρων) 
173.385,51€ 

Καύσιμα-Λιπαντικά  187.789,10€ 

Επενδύσεις (αγορά απορριμματοφόρου κτλ) 15.000,00€ 

Συντηρήσεις απορριμματοφόρων 18.868,38€ 

Ανταλλακτικά οχημάτων καθαριότητας 13.782,76€ 

  

Σύνολο 747.621,66€ 

 

Το ύψος της προτεινόμενης υπηρεσίας, με τις ίδιες παροχές, αλλά με την ανάληψή του 

από ιδιώτη μέρος των υπηρεσιών ανέρχεται, σύμφωνα με ένα ενδεικτικό 

προϋπολογισμό,  σε  527.101,32€ και συγκεκριμένα:  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας  

με μικτό σύστημα για το έτος 2013 

Αμοιβές προσωπικού 148.101,32 € 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 110.000,00 € 

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών 60.000,00 € 

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς 20.000,00 € 

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας 20.000,00 € 

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας  20.000,00 € 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 25.000,00 € 

Καύσιμα 100.000,00 € 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 24.000,00 € 

  
Σύνολο 527.101,32 € 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, όπως 

απαιτείται για την προσφυγή της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: 

«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτηση 

του: «Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί βασικό κομμάτι της δραστηριότητας 

των δήμων, απασχολεί μεγάλο μέρος εργαζομένων, συνδέεται άμεσα με το ύψος των 

δημοτικών τελών, πρόκειται για τομέα με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό 

αντικείμενο. Δεν μπορούμε επομένως να το παραδώσουμε σε επιτήδειους, σε ιδιώτες, 

σε κολλητούς, χωρίς μάλιστα καμία εγγύηση για το υποτιθέμενο - αναμενόμενο 

οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πράγματι μια «χοντρή μπίζνα» στην οποία 

θέλουν να εμπλακούν και ιδιώτες. Και μπορεί βέβαια να αποτελεί μια ενδεχόμενη λύση 

για τους δήμους όπως της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης, που πολλές φορές υφίστανται 
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τους εκβιασμούς, τις απεργίες, τις γνωστές ταλαιπωρίες, όμως στην περίπτωσή μας 

αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν. 

Δεν έχουμε βιομηχανικά απόβλητα ή λύματα, νοσοκομειακά απόβλητα, δύσκολα γενικά 

απορρίμματα και αλίμονό μας αν αδυνατούμε να τα διαχειριστούμε τις 

καρπουζόφλουδες του καλοκαιριού! 

Ο ισχυρισμός ότι ο εξοπλισμός δεν είναι επαρκής δεν είναι για μένα αληθής. Ολόκληρο 

στόλο αυτοκινήτων έχουμε αλλά η Δημοτική Αρχή Γκουντάρα σκόπιμα τον εγκατέλειψε 

και τον απαξίωσε. Κουμάντο λείπει κύριε Πρόεδρε και όχι εξοπλισμός. 

Ουδέποτε εργαζόμενοι της καθαριότητας ταλαιπώρησαν το Δήμο Αγιάς. Απλήρωτους 

τους έχουμε και σπρωξιές και φάπες εισέπραξαν και τις υπηρεσίες τους ποτέ δεν 

αρνήθηκαν. 

Κύριοι συνάδελφοι οι λύσεις αυτές βρωμάνε περισσότερο από τα σκουπίδια. 

Έχουμε εξ άλλου και την περσινή εμπειρία από την ανάθεση σε κολλητούς οι οποίοι τι 

άλλο μας έφεραν από τιμολόγια και ΦΠΑ. Σας τα είπε βέβαια αυτά και παλαιότερα, 

κατά τον απολογισμό, ο φίλος μου ο Θανάσης Τριανταφύλλου που σήμερα δεν είναι 

εδώ. 

Τελειώνοντας πιστεύω ότι το κουστούμι της ανάθεσης των σκουπιδιών στους ιδιώτες 

δεν μας ταιριάζει. Κύριοι της πλειοψηφίας δεν πείθετε κανέναν! γιατί δεν έχετε πεισθεί 

και οι ίδιοι, κατά τη γνώμη μου. Αν προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο, η ανεργία θα αυξηθεί 

και οι λίγοι έστω εργαζόμενοι οικογενειάρχες θα αντικατασταθούν από αδήλωτους 

ανασφάλιστους λαθρομετανάστες με 3€ έως 5€ την ημέρα. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα λεηλατηθεί, το κόστος δε θα εκτιναχθεί. 

Η πρόταση βέβαια είναι μια καθαρή πρόταση, άσχετα αν εγώ θα την καταψηφίσω. 

Παραμένει πρόταση έστω κακή κατ’ εμένα αλλά δεν είναι εκείνο το θέατρο του 

παραλόγου που ζήσαμε στην καθαριότητα το 2012 με ευθύνη και πρωτοβουλία του 

Δημάρχου μας βέβαια. 

Καταψηφίζω και επιφυλάσσομαι για ένσταση σε περίπτωση που η εισήγηση 

υπερψηφιστεί». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, 

- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α’), όπως 

ισχύει, 

- την έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και 

προσωπικό του δήμου και τις απαιτούμενες ανάγκες που δεν μπορούν να 

καλυφθούν με ίδια μέσα, 

- την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα 

του δήμου, 

- το γεγονός ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, όπως απαιτείται 

για την προσφυγή της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο, 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Καψάλη και 

- το γεγονός ότι απουσίαζαν από την αίθουσα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αργύρης 

Νικόλαος και Ξαφάρας Χρήστος 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με 

ίδια μέσα του δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη μέρους αυτών. 
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Β. Εγκρίνει  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας: 

 

1. Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς για την περίοδο από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις Τοπικές Κοινότητες 

Νερομύλων, Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου και Ποταμιάς. 

 

2. Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για την περίοδο 

από Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις Τοπικές 

Κοινότητες Παλαιοπύργου, Ομολίου, Στομίου, και τους οικισμούς Αλεξανδρινής, 

Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς. 

 

3. Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς για την περίοδο από 

Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις Τοπικές Κοινότητες 

Νερομύλων, Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου και Ποταμιάς. 

 

4. Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας για την περίοδο 

από Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2013 και συγκεκριμένα για τις Τοπικές 

Κοινότητες Αμυγδαλής, Δήμητρας, Καστρίου, Μαρμαρίνης και του οικισμού 

Πλασιάς. 

 

5. Αποκομιδή απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας για την περίοδο 

από Ιούλιο έως Αύγουστο έτους 2013 και συγκεκριμένα για ολόκληρη την 

παραλιακή έκταση. 

 

6. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

Λακέρειας, και Μελιβοίας) για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 

2013. 

 

Γ. Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με διαγωνισμό και σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: 

«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος. 

 

Απουσίαζαν από την ψηφοφορία οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. 

Αργύρης Νικόλαος και Ξαφάρας Χρήστος 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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