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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

7/2017 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
 :  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00 

(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

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

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αναστασίου Ιωάννης 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκαπέτης Αντώνιος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 4
ο
 :  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος 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:  

- Τρεις (3) οδηγούς (τακτικούς υπαλλήλους), 

- Έναν (1) οδηγό ορισμένου χρόνου, 

- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας(τακτικούς υπαλλήλους), 

- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου. 

 

Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής: 

Οι δύο μόνιμοι οδηγοί και τέσσερις μόνιμοι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων, και στις εργασίες συλλογής και 

μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (1 πλήρωμα ανά απορριμματοφόρο). Οι άλλοι δύο οδηγοί (ένας μόνιμος και ένας 

με σύμβαση ορισμένου χρόνου) οδηγούν τα χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου και τα αυτοκίνητα μεταφοράς 

προσωπικού. Επιπλέον, στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου απασχολούνται δύο 

εργάτες στην υπηρεσία κοιμητηρίων και 2 εργάτες γενικών καθηκόντων. Σημειώνεται δε ότι κάθε έτος 

χρησιμοποιείται 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. 

ΑΔΑ: 6ΗΔΧΩ6Ι-ΖΘ7



Σελίδα 3 από 10 

 

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 

- ιδίως στην παραλιακή ζώνη του Δήμου (Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών) - με αποτέλεσμα να διογκώνονται και οι 

απαιτούμενες προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ είναι αναγκαία η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων.  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 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 

του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 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. 

 

Ο λόγος που δεν επέτρεψε την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων είναι η αναστολή των προσλήψεων με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α’), όπως ισχύει.  

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο Δήμος μας με το προσωπικό που διαθέτει δεν μπορεί να φέρει εις πέρας 

το έργο της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της 

καθαριότητας του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. 

Αδυνατεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό στις αυξημένες ανάγκες του «Καλλικρατικού»  Δήμου, ώστε 

να παράσχει κατά το βέλτιστο τρόπο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες σε κρίσιμους τομείς 

(καθαριότητα - αποκομιδή απορριμμάτων), που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την 

καθημερινότητα των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ανάθεση σε ιδιώτη συγκεκριμένων υπηρεσιών 

αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια 

μέσα του δήμου.  

 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αγιάς από το έτος 2013 και μετά επιλέγει τη συνεργασία με τρίτους (ιδιώτες) που 

υποβοηθούν το έργο του όσον αφορά τόσο στην αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και στην καθαριότητα των 

κοινοχρήστων χώρων. Βάσει των στοιχείων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η επιλογή της ανάθεσης σε 

ιδιώτη μέρους των εν λόγω υπηρεσιών αποκομιδής (μικτό σύστημα) οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος, σε σχέση με το 

κόστος που προέκυπτε όταν ο Δήμος αναλάμβανε εξολοκλήρου την εξυπηρέτηση των αναγκών αποκομιδής 

απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται το σύνολο των 

οικονομικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας που απαιτείται 

για την προσφυγή στην ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο. 
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Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών καθαριότητας, στην περίπτωση που αναλαμβάνει ο Δήμος εξολοκλήρου την 

αποκομιδή των απορριμμάτων ανέρχεται σε 747.621,66 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας 

από το έτος 2012, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κόστος Υπηρεσιών 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:ΒΕΔΙΩ6Ι-1ΤΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών για το 

χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάιο έως 31/12/2013. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το 

έτος 2013, ανήλθε σε 595.772,14 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κόστος υπηρεσιών καθαριότητας  

με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων 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€ 

 

Το έτος 2014 με την με αριθμό 58/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΛΩ6Ι-ΝΦΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών για 

χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 

2014, ανήλθε σε 548.947,04 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κόστος υπηρεσιών καθαριότητας  

με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2014 

Αμοιβές προσωπικού  143.177,90€ 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 18.480,60€ 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας & Ευρυμενών 127.891,15€ 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς & Λακέρειας 54.331,88€ 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 19.192,71€ 

Καύσιμα 104.044,81€ 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 81.827,99 € 

Σύνολο 548.947,04€ 

 

Το έτος 2015 με την με αριθμό 13/2015 (ΑΔΑ: Ω65ΛΩ6Ι-66Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

εγκρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής στις Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών 

για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το 

έτος 2015, ανήλθε σε 570.419,99 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Κόστος υπηρεσιών καθαριότητας  

με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2015 

Αμοιβές προσωπικού 133.611,19 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 20.450,26 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών 165.069,38 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενο) 18.591,94 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς & Λακέρειας (Συνεχιζόμενο) 7.464,58 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 31.283,34 

Προμήθεια  πλαστικών κάδων 10.676,40 

Καύσιμα 62.828,33 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 120.444,57 

Σύνολο 570.419,99€ 

 

Το έτος 2016 με την με αριθμό 214/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΦΡΩ6Ι-ΒΨ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

εγκρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής στις Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών 

για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το 

έτος 2016, ανήλθε σε 619.100,64 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας  

με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2016 

Αμοιβές προσωπικού 147.208,16 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 40.863,46 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών 179.258,42 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ  Λακέρειας Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενο) 25.976,42 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 137.943,25 

Καύσιμα 52.895,34 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 34.955,59 

Σύνολο 619.100,64€ 

 

Για το έτος 2017 προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη οι εξής υπηρεσίες καθαριότητας:  

 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου (Δρομολόγιο Ι) των 

Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά 

στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της 

Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 

Ι. 

 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και  μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των οικισμών 

Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ)  της Δημοτικής 

Ενότητας Μελιβοίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες 

Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2017. 

 

Επισημαίνεται ότι το έτος 2017 ο Δήμος θα αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων δύο Δημοτικών Ενοτήτων 

(Αγιάς και Λακέρειας), καθώς από το Σεπτέμβριο του 2016 έχουν προστεθεί στο δυναμικό του δύο επιπλέον οδηγοί 

(συνολικά υπηρετούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας πλέον τέσσερις οδηγοί), βάσει προκήρυξης για πρόσληψη 

προσωπικού που είχε εκδοθεί από το 2009. Σημειώνεται ότι η πρόσληψη των δύο νέων οδηγών κατέστη εφικτή μετά 

την έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που έδινε τη δυνατότητα στους Δήμους να προχωρήσουν τις 

διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και αφορούσαν μόνιμο προσωπικό για Υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.   
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Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με την εξής συχνότητα ανά μήνα και ανά Δημοτική Ενότητα:  

 

Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων 

Πίνακας 

Δρομολογίων 

Δρομολόγιο Ι: Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο 

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-Σωτηρίτσα-

Βελίκα 

Μήνας Αριθμός Δρομολογίων Αριθμός Δρομολογίων Αριθμός Δρομολογίων 

Απρίλιος 6 6 14 

Μάιος 9 5 14 

Ιούνιος 9 4 13 

Ιούλιος 31 13 44 

Αύγουστος 31 13 44 

Σεπτέμβριος 9 6 13 

Οκτώβριος 5 5 10 

Νοέμβριος 4 4 8 

Δεκέμβριος 5 4 9 

Ιανουάριος 5 5 10 

Φεβρουάριος 4 4 8 

Μάρτιος 4 4 8 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 122 73 195 

Δαπάνη 

Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 390,00 390,00 350,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 47.580,00 28.470,00 68.250,00 

Γενικό Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ)  144.300,00   

ΦΠΑ (24%) 34.632,00   

Συνολικός 

Προϋπολογισμός  

(με ΦΠΑ) 178.932,00   

 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν ανέρχεται 

σε τριακόσια ενενήντα (390), ενώ στη συνέχεια φαίνεται η κατανομή των πιστώσεων των εν λόγω υπηρεσιών στα 

έτη 2017 και 2018: 

Πιστώσεις έτους 2017 

Δρομολόγιο Ι: Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο 

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-Σωτηρίτσα-

Βελίκα 

Σύνολο δρομολογίων   109 60 169 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 390,00 390,00 350,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 42.510,00 23.400,00 59.150,00 

Γενικό Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ)  125.060,00     

Συνολικός 

Προυπολογισμός έτους 

2017 (με ΦΠΑ 24%) 155.074,40     
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Πιστώσεις έτους 2018 

Δρομολόγιο Ι: Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο 

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-Σωτηρίτσα-

Βελίκα 

Σύνολο δρομολογίων   13 13 26 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 390,00 390,00 350,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 5.070,00 5.070,00 9.100,00 

Γενικό Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ)  19.240,00   
Συνολικός 

Προυπολογισμός έτους 

2018 (με ΦΠΑ 24%) 23.857,60   
 

Το συνολικό ύψος των υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2017, με την ανάληψη από ιδιώτη μέρους των 

υπηρεσιών αποκομιδής όπως περιγράφεται παραπάνω, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 697.557,57 ευρώ, όπως αναλυτικά 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας 

με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2017 

Αμοιβές προσωπικού 181.310,84 

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου   50.443,44 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών 155.074,40 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ  Λακέρειας Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενο)   25.861,44 

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά 115.667,45 

Καύσιμα   98.000,00 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων   71.200,00 

Σύνολο 697.557,57 € 

 

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) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των οικισμών 

Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου (Δρομολόγιο Ι) των Δημοτικών 

Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω 

Πίνακα Ι. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των οικισμών 

Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας 

Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και  μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των οικισμών 

Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ)  της Δημοτικής 

Ενότητας Μελιβοίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, 

Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2017. 

 

Γ. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού προϋπολογισμού 178.932,00 ευρώ, τη 

διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Δ. Να καθορίσετε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των κοινοχρήστων 

χώρων και συντήρησης των χώρων πρασίνου στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών τη διαδικασία  

της απευθείας ανάθεσης. 
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Μας απασχολεί κάθε χρόνο το θέμα. Εμείς συμφωνούσαμε τα προηγούμενα 
χρόνια να δοθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων σε εργολάβο, πιστεύοντας ότι θα μειώνονταν το κόστος 
και θα έκανε καλύτερη δουλειά. Όμως από την εμπειρία των προηγούμενων ετών βλέπουμε ότι και σ’ 
αυτό κάτι δεν έγινε καλά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι παρόλο που έχουμε δώσει μέρος της 
αποκομιδής των απορριμμάτων σε εργολάβο, τα καύσιμα που καταναλώνουμε πάλι είναι πολλά. 
Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση καυσίμων, λιπαντικών και στη 
συντήρηση των δικών μας αυτοκινήτων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής 
επιτροπής την οποία έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Αυτή η επιτροπή μπορεί να ελέγξει αν είναι δηλωμένα 
όλα τα τετραγωνικά, αν οι τόνοι απορριμμάτων που χρεωνόμαστε είναι πραγματικοί και να δούμε τελικά 
αν μπαίνουμε μέσα ή όχι στην καθαριότητα, παρ’ όλο που οι δημότες πληρώνουν τα ίδια που πλήρωναν 
και πριν το μεικτό σύστημα. 
Εγώ βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά και με το δήμο και με τον εργολάβο. Εγώ καταψηφίζω το θέμα». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Το ζήτημα στη ζωή δεν είναι τι θέλω και τι όχι. Το ζήτημα 
στη ζωή είναι τι κάνω και τι δεν κάνω. Οι δημοτικές αρχές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην 
Ελλάδα, μπορεί στα λόγια να λένε πολλά. Αυτό όμως που μετράει στους πολίτες και στις υπηρεσίες που 
τους παρέχονται και ιδίως όταν μιλάμε για κοινωνικά αγαθά όπως η καθαριότητα και η ύδρευση, είναι η 
ποιότητα. Οι δήμοι υπήρξαν πρωτοπόροι στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση αυτών των 
υπηρεσιών. Και ναι μεν έχουν τη δικαιολογία ότι οι κυβερνήσεις δεν τους χρηματοδοτούν, για να μπορούν 
να παίξουν αυτόν το ρόλο, όμως δεν έχουν καμία πολιτική δικαιολογία για την παθητική τους στάση, την 
αποδοχή και υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Ενώ θα μπορούσαν να ενημερώνουν και να ξεσηκώνουν το 
λαό, σαν δήμαρχοι και τοπικές αρχές, να διεκδικήσουν μαζί του με παραστάσεις στις πηγές 
χρηματοδότησης , όπως η Περιφέρεια, τα Υπουργεία κλπ., αυτό δεν το κάνουν. Δεν μπορούμε να λέμε 
συνέχεια οι ξένοι κακοί δανειστές, η κακή διακυβέρνηση των Αθηνών, όταν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε 
τίποτα για να διεκδικήσουμε γι’ αυτά τα ζητήματα. Στην ουσία πρόκειται για μια σιωπηλή και παθητική 
αποδοχή αυτών των πολιτικών. Μια αναπαραγωγή αυτής της αντιλαϊκής κατάστασης. Αλήθεια που 
πηγαίνουν οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες της περιοχής; Δεν είναι υποχρέωση του Κράτους, δεν 
πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές τις πολιτικές και τις κυβερνητικές ευθύνες και να τον 
ξεσηκώσουμε να διεκδικήσει μαζί μας, γι’ αυτά τα ζητήματα; Εδώ σιωπή. Δεν υπάρχει απολύτως καμία 
κίνηση. Και μετά από τόσα χρόνια αυτή η σιωπή φαίνεται ότι είναι συνειδητή επιλογή. Απλά ο ένας ρίχνει 
το μπαλάκι στον άλλον. Για τον δήμο φταίει η κυβέρνηση, για την κυβέρνηση φταίνε οι δανειστές και στο 
τέλος πάντα την πληρώνει ο κοσμάκης. Και την πληρώνει είτε ακριβά, είτε με υποβάθμιση των υπηρεσιών, 
αφού ο εργολάβος που θα αναλάβει να κάνει αυτές τις δουλειές δεν θα τις κάνει για την ψυχή της μάνα 
του, αλλά για να βγάλει κέρδος. Έτσι είναι η καπιταλιστική οικονομία. Γι’ αυτό διαφωνούμε με τέτοιου 
είδους ιδιωτικοποιήσεις και παραχωρήσεις στην καθαριότητα».  
 
Ο εισηγητής Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος είπε τα εξής: «Ξανά θα τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
προσωπικού στο δήμο μας. Επίσης ο δήμος μας είναι παραθεριστικός, παραλιακός και υπάρχει μεγάλη 
αυξομείωση του όγκου των απορριμμάτων μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Οι ενότητες που 
αναφέρονται και προτείνεται να θα δοθούν σε εργολάβο, απαιτούν καθημερινή αποκομιδή 
απορριμμάτων το καλοκαίρι. Με την ανάθεση σε εργολάβο θα έχουμε οικονομία τουλάχιστον 60.000€, 
που αν δεν την επιτυγχάναμε, τότε πάλι ο κόσμος θα την πλήρωνε. Προσπαθούμε με τα λίγα χρήματα που 
έχουμε να βρούμε την πιο οικονομική λύση και να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες. Και πέρα απ’ όλα αυτά 
γνωρίζετε και την δυσλειτουργία που υπάρχει με την ΠΥΣ, που για να πάρεις ένα τετράμηνο ή οκτάμηνο 
πρέπει να αιτηθείς τον Γενάρη για να εγκριθεί τον Οκτώβριο. Με τα δεδομένα αυτά το καλοκαίρι δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε αποκομιδή. Πιστεύω ότι αυτή η λύση που προτείνουμε είναι προσωρινή και 
ευελπιστώ πως θα μας επιτραπούν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού, ούτως ώστε να γίνεται η 
αποκομιδή απορριμμάτων αποκλειστικά από την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου μας». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) : «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α' 138) : «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ν. 

3463/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αγιάς, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

-  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, 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων,  

- την αρνητική ψήφο όλων των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

και «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»,  

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών  

και με ψήφους 15  υπέρ και 7  κατά)  

 

 
Α. Διαπιστώνουμε 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. Εγκρίνουμε  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας: 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου (Δρομολόγιο 

Ι) των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που 

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της 

Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον 

παρακάτω Πίνακα Ι. 

- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και  μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των 

οικισμών Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ)  

της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον 

παρακάτω Πίνακα Ι. 

- Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές 

Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2017. 

 

Γ. Καθορίζουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού προϋπολογισμού 

178.932,00 ευρώ, τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

 

Δ. Καθορίζουμε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των 

κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης των χώρων πρασίνου στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και 

Ευρυμενών τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης. 
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Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Αντίγονος Βατζιάς, Γεώργιος Μασούρας, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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