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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 25-2-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 21
ο
 :  Ανάκληση της με αριθμό 279/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ6Ι-ΕΤ2) απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και έγκριση σύναψης δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2374/21-2-2014 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. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
1
 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
  

Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

19. Καλαγιάς Γρηγόριος 20. Καψάλης Βασίλειος 

21. Μαρούδας Ρίζος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σιμούλης Θωμάς 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

2
 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Σελίδα 2 από 8 

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), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος 

(Μαρμαρίνης), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 21
ο
 :  Ανάκληση της με αριθμό 279/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ6Ι-ΕΤ2) απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και έγκριση σύναψης δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος 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. (N. 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 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 
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Σελίδα 3 από 8 

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

κοιμητηρίων και 1 εργάτης γενικών καθηκόντων. Σημειώνεται δε ότι κατά τα 

προηγούμενα έτη χρησιμοποιήθηκε και ένας ικανός αριθμός συμβασιούχων. 

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 o διαθέσιμος 

εξοπλισμός δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων αναγκών του 

«Καλλικρατικού» Δήμου Αγιάς. 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. 

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.  
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Σελίδα 4 από 8 

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή ο Δήμος μας με τις υπηρεσίες και το προσωπικό που 

διαθέτει δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων 

(απορριμμάτων) σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες με την με αριθμό 279/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση μέρους του έργου της αποκομιδής 

στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 

Λάρισας (ΦοΔΣΑ) μέσω της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο 

φορέων με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 

2014». 

Ωστόσο, αποσκοπώντας στην επίσπευση των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου για την 

παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων για 

την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προτείνεται η ανάκληση της με αριθμό 

279/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και η ανάθεση σε ιδιώτη 

συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων για τις οποίες υπάρχει αδυναμία 

εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου.  

 

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

οι εξής:  

 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αγιάς και Λακέρειας  και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, Ανάβρας, 

Πρινιάς, Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς και των οικισμών 

Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για τη Δ.Ε. Λακέρειας, 

για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 

Ι. 

 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων 

Μελιβοίας και Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Ρακοποτάμου,  

Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας για τη Δ.Ε. Μελιβοίας και των 

οικισμών Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, 

Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για τη Δ.Ε. Ευρυμενών, για χρονικό 

διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

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

έτους 2014. 

Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων 

 
Δημοτική 

Ενότητα 

Αγιάς 

Δημοτική 

Ενότητα 

Λακέρειας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Ευρυμενών 

Δημοτική 

Ενότητα 

Μελιβοίας 

Μήνας Αριθμός Δρομολογίων 

Μάρτιος 4 4 8 8 

Απρίλιος 10 10 20 20 

Μάιος 6 6 16 16 

Ιούνιος 8 8 16 24 

Ιούλιος 10 10 31 51 

Αύγουστος 8 8 31 48 

Σεπτέμβριος 8 8 16 18 

Οκτώβριος 5 5 10 10 

Νοέμβριος 4 4 8 8 

Δεκέμβριος 5 5 10 10 
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Σελίδα 5 από 8 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

(515) 

68 68 166 213 

Γενικό Σύνολο 194.690,27    

ΦΠΑ (13%) 25.309,73    

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
220.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων ανέρχεται 

σε πεντακόσια δέκα πέντε (515). 

 

Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών καθαριότητας, στην περίπτωση που το 

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

οικονομικής υπηρεσίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

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 έτος 2013 με την με αριθμό 38/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩ6Ι-ΑΚ0) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η 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 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, Μελιβοίας και Ευρυμενών) για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 

έτους 2014. 

 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2013, με την 

ανάληψη από ιδιώτη μέρους των εν λόγω υπηρεσιών από τον μήνα Μάιο και έως 

31/12/2013, ανήλθε σε  595.772,14 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα:  
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας 

με μικτό σύστημα για το έτος 2013 

Αμοιβές προσωπικού 133.523,25€ 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 117.651,22€ 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας 22.600,00 € 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Ευρυμενών 63.731,10 € 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς 21.017,86 € 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λακέρειας 21.243,50 € 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 20.681,97 € 

Καύσιμα 171.328,24€ 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 23.995,00 € 

Σύνολο 595.772,14€ 

Επιπλέον δε, το ύψος της προτεινόμενης υπηρεσίας για το 2014, με την ανάληψη από 

ιδιώτη μέρους των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται 

παραπάνω, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 566.995,00 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας 

με μικτό σύστημα για το έτος 2014 

Αμοιβές προσωπικού 141.605,00€ 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 18.700,00€ 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς και Λακέρειας 60.000,00 € 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών 160.000,00 € 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 19.690,00€ 

Καύσιμα 130.000,00 € 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 37.000,00 € 

Σύνολο 566.995,00€ 

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

απαιτείται για την προσφυγή στην ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να διαπιστώσετε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου, όπως περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας, και ως εκ τούτου την ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη μέρους αυτών. 

Β. Να εγκρίνετε  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας: 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αγιάς και Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, Ανάβρας, 

Πρινιάς, Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς και των οικισμών 

Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για τη Δ.Ε. Λακέρειας, 

για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της 

παρούσας. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων 

Μελιβοίας και Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Ρακοποτάμου,  

Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας για τη Δ.Ε. Μελιβοίας και των 

οικισμών Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, 

Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για τη Δ.Ε. Ευρυμενών, για χρονικό 
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διάστημα δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της παρούσας. 

- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

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

έτους 2014. 

 

Γ. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για τις ανωτέρω 

υπηρεσίες: α) τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών» 
προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, και β) τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς και 

Λακέρειας» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: 

«Εγώ νομίζω ότι η καθαριότητα είναι εργασία και αρμοδιότητα που πρέπει να 

παραμείνει στο Δήμο. Άλλωστε ο Δήμος σήμερα διαθέτει τον εξοπλισμό και την 

εμπειρία για να ασκήσει αυτή την εργασία. Παλιά το κατάφερναν οι κοινοτάρχες με ένα 

τρακτέρ και δύο εργάτες και δεν μπορούμε εμείς σήμερα;  

Άλλωστε και οι ιδιώτες που ασχολήθηκαν με την αποκομιδή των απορριμμάτων, αν 

κρίνουμε απ’ τα τελευταία χρόνια, δεν πρόσφεραν καμιά ιδιαίτερη υπηρεσία, δεν είχαν 

καμιά εμπειρία ή προϋπηρεσία και δεν διέθεταν εξοπλισμό. 

Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να συνεχίσει να την ασκεί ο Δήμος, δεν 

είμαι υπέρ της άποψης να πάει σε ιδιώτη και γι αυτό καταψηφίζω». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- το εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- την υπ’ αριθ. 279/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ6Ι-ΕΤ2) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, 

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

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

όπως ισχύει, 

- 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 κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 

Α. Εγκρίνει την ανάκληση της με αριθμό 279/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ6Ι-ΕΤ2) 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών 

καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου, όπως περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι 

της παρούσας, και ως εκ τούτου την ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη μέρους αυτών. 
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Γ. Εγκρίνει  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας: 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών 

Ενοτήτων Αγιάς και Λακέρειας  και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, 

Ανάβρας, Πρινιάς, Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς και 

των οικισμών Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής 

για τη Δ.Ε. Λακέρειας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που 

περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών 

Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών 

Ρακοποτάμου,  Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας για τη Δ.Ε. 

Μελιβοίας και των οικισμών Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου, 

Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και 

Παλιουριάς για τη Δ.Ε. Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων 

που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

Λακέρειας, Ευρυμενών και Μελιβοίας) για την περίοδο από Απρίλιο έως 

Δεκέμβριο έτους 2014. 

 

Δ. Καθορίζει ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για τις 

ανωτέρω υπηρεσίες: α) τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών» 

προϋπολογισμού 160.000,00€, και β) τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς και 

Λακέρειας» προϋπολογισμού 60.000,00€. 

 

Μειοψήφισε ο κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2014. 

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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