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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
214/2015
από το πρακτικό της 14ης/ 14.12.2015 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 4ο:

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Στην Αγιά, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12662/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Ζιούλη Αναστασία
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας
(Μεταξοχωρίου), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
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, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και
Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 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 4ο:

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 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 (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.
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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.
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, 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 προτείνεται 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) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας της
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Παλαιόπυργου, Ομολίου,
Στομίου, Αλεξανδρινής, Καρίτσας, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και
Παλιουριάς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 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 της
Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών Βελίκας, Σωτηρίτσας,
Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου, και Ρακοποτάμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά
στον παρακάτω Πίνακα Ι.
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Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Μαρμαρίνης, Δημήτρας,
Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 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 το έτος 2016.
Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων

Μήνας
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος

Δημοτική
Ενότητα
Ευρυμενών

Τοπική Κοινότητα
Καρίτσας
Δημοτικής
Ενότητας
Ευρυμενών

Δημοτική
Ενότητα
Μελιβοίας

Δημοτική
Ενότητα
Λακέρειας

Αριθμός
Δρομολογίων
20
16
16
31
31
16
10
8
10
8
8
8

Αριθμός
Δρομολογίων
4
8
10
16
16
10
4
4
4
4
4
4

Αριθμός
Δρομολογίων
20
16
24
51
48
18
10
8
10
8
8
8

Αριθμός
Δρομολογίων
10
6
8
10
8
8
5
4
5
4
4
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

182

88

229

76

400,00

150,00

353,00

390,42

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

72.800,00

13.200,00

80.837,00

29.671,92

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ (23%)

196.508,92
45.197,05

Συνολικός
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)

241.705,97
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν
ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα πέντε (575), ενώ στη συνέχεια φαίνεται η κατανομή των πιστώσεων
των εν λόγω υπηρεσιών στα έτη 2016 και 2017:

Δημοτική
Ενότητα
Ευρυμενών

Τοπική Κοινότητα
Καρίτσας
Δημοτικής
Ενότητας
Ευρυμενών

Δημοτική
Ενότητα
Μελιβοίας

Δημοτική
Ενότητα
Λακέρειας

158

76

205

64

Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

400,00

150,00

353,00

390,42

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

63.200,00

11.400,00

72.365,00

24.986,88

Πιστώσεις έτους
2017

Δημοτική
Ενότητα
Ευρυμενών

Τοπική Κοινότητα
Καρίτσας
Δημοτικής
Ενότητας
Ευρυμενών

Δημοτική
Ενότητα
Μελιβοίας

Δημοτική
Ενότητα
Λακέρειας

Σύνολο
δρομολογίων

24

12

24

12

Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

400,00

150,00

353,00

390,42

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

9.600,00

1.800,00

8.472,00

4.685,04

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

24.557,04

Πιστώσεις έτους
2016
Σύνολο
δρομολογίων

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικός
Προϋπολογισμός
έτους 2016 (με
ΦΠΑ 23%)

Συνολικός
Προϋπολογισμός
έτους 2017 (με
ΦΠΑ 23%)

171.951,88
211.500,81

30.205,16
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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
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες καθαριότητας (Καθαριότητα οδών, πλατειών καθαριότητα Κοινοχρήστων
χώρων)
Καύσιμα-Λιπαντικά
Επενδύσεις (αγορά απορριμματοφόρου κτλ)
Συντηρήσεις απορριμματοφόρων
Ανταλλακτικά οχημάτων καθαριότητας
Σύνολο

148.101,32€
190.694,59€
173.385,51€
187.789,10€
15.000,00€
18.868,38€
13.782,76€
747.621,66€

Το έτος 2013 με την με αριθμό 38/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση
σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάιο και
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 για το έτος 2013
Αμοιβές προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Ευρυμενών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λακέρειας
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
Καύσιμα
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
Σύνολο

133.523,25€
117.651,22€
22.600,00 €
63.731,10 €
21.017,86 €
21.243,50 €
20.681,97 €
171.328,24€
23.995,00 €
595.772,14€

Το έτος 2014 με την με αριθμό 58/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση
σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάιο και
έως 31/12/2013. 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 για το έτος 2014
Αμοιβές προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας & Ευρυμενών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς & Λακέρειας
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
Καύσιμα
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
Σύνολο

143.177,90€
18.480,60€
127.891,15€
54.331,88€
19.192,71€
104.044,81€
81.827,99 €
548.947,04€
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Το έτος 2015 με την με αριθμό 13/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση
σε ιδιώτη μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Απρίλιο
και έως τον μήνα Μάρτιο του έτους 2016. Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας
για το έτος 2015, ανήλθε σε 570.419,99 ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Κόστος υπηρεσιών καθαριότητας
με μικτό σύστημα για το έτος 2015
Αμοιβές προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενο)
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς & Λακέρειας (Συνεχιζόμενο)
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
Προμήθεια πλαστικών κάδων
Καύσιμα
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
Σύνολο

133.611,19
20.450,26
165.069,38
18.591,94
7.464,58
31.283,34
10.676,40
62.828,33
120.444,57
570.419,99€

Επισημαίνεται δε, ότι το ύψος της προτεινόμενης υπηρεσίας για το έτος 2016, με την ανάληψη από ιδιώτη
μέρους των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται παραπάνω, υπολογίζεται ότι θα
ανέλθει σε 644.205,63€ ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας
με μικτό σύστημα για το έτος 2016
Αμοιβές προσωπικού
147.552,02
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
42.186,36
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών
212.000,00
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λακέρειας Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενο)
25.976,42
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
45.000,00
Καύσιμα
68.000,00
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
103.490,83
Σύνολο
644.205,63€
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 παραπάνω 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 της
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Παλαιόπυργου, Ομολίου,
Στομίου, Αλεξανδρινής, Καρίτσας, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς,
Παλιουριάς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα
με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της εισήγησης.
 Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς της
Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών Βελίκας, Σωτηρίτσας,
Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου, Ρακοποτάμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά
στον Πίνακα Ι της εισήγησης.
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Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Μαρμαρίνης, Δήμητρας,
Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι
της εισήγησης.
 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας
και Ευρυμενών) για το έτος 2016.

Γ. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού
προϋπολογισμού 241.705,97€, τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος
Καλαγιάς είπε στην τοποθέτησή του: «Αν και ψηφίσαμε για το 2015 την ανάθεση σε ιδιώτη μέρους των
υπηρεσιών καθαριότητας, τελικά φαίνεται ότι αυτό το σύστημα δεν δουλεύει καλά.
Η εταιρεία αποκομιδής EN ACT έστειλε επιστολή στο Δήμο, δεν ξέρω αν έπρεπε αλλά δεν ήρθε ποτέ
στο δημοτικό συμβούλιο, όπου έλεγε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έτσι χρησιμοποιήθηκε η
Ηλεκτρονική Ε.Π.Ε. για τα καλοκαιρινά δρομολόγια από την δημοτική ενότητα Ευρυμενών και προς τα εδώ
(Αγιά). Αυτό είναι υπεργολαβία που την απαγορεύει η σύμβαση.
Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν κάδοι που δεν πλένονται, τουλάχιστον όχι τόσο συχνά όπως τα
προηγούμενα χρόνια, δεν απολυμαίνονται. Στα καινούργια συστήματα κάδων που βάλαμε πετιούνται
μέσα διάφορα απορρίμματα που ίσως προκαλούν φθορές.
Πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση καυσίμων, λιπαντικών και στη
συντήρηση των 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.
Επίσης ενώ είχατε πει ότι δεν υπάρχουν αποθήκες για όλα τα υλικά στο Δήμο, παρ’ όλα αυτά στα
σφαγεία υπήρχαν κάποια καύσιμα και λιπαντικά που δεν ξέρουμε ποιος τα διαχειρίζεται.
Με λίγα λόγια αυτό το μεικτό μοντέλο δεν προχώρησε, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στην
καθαριότητα και ίσως πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Εγώ δεν θα ψηφίσω το συγκεκριμένο θέμα».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Οι λαϊκές παροιμίες δεν βγήκαν τυχαία. Ειδικά όταν
θέλουν να ειρωνευτούν καταστάσεις. Κοιτάξτε κάτι “και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος” δεν έγινε
ποτέ. Κι όμως, εδώ τώρα, η μελέτη προσπαθεί να μας αποδείξει ότι: «και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος
χορτάτος». Και πιο φθηνό το τιμολόγιο και οι υπηρεσίες παρέχονται στους πολίτες.
Τι δείχνει όμως η ζωή:
1. Ο ιδιώτης δεν δουλεύει ποτέ για την ψυχή της μάνα του, δουλεύει για το κέρδος.
2. Μέσα από την χρηματοδότηση που υπάρχει και διαπιστώνεται καθημερινά από τα παράπονα των
κατοίκων της περιοχής, οι υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής έχουν υποβαθμιστεί.
3. Η στάση και της Κυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και των Περιφερειακών Ενώσεων
και του Δήμου Αγιάς, όπως και της πλειονότητας των Δήμων της Χώρας με εξαίρεση κάποια
φωτεινά παραδείγματα, αποδέχονται αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.
Τι λέει αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Λέει ότι το Ελληνικό Κράτος, κομμάτι του οποίου είναι οι δήμοι
και οι περιφέρειες, αφού οι δήμοι δεν είναι αυτοδιοίκηση πια, δεν μπορεί να υπάρξει Τοπική
Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, είναι επέκταση του
αστικού Κράτους, έτσι οι δήμοι λειτουργούν με τους κανόνες και τις αποφάσεις του ίδιου του Κράτους.
Ένα Κράτος όργανο στα χέρια της κοινωνικής τάξης που έχει την εξουσία, αυτό που λέμε εμείς μονοπώλια
και επιχειρηματικοί όμιλοι, που κάνει τι; Στην ουσία οι φόροι που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι
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του Δήμου Αγιάς, πρέπει να πηγαίνουν στη μαύρη τρύπα των επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων των
επιχειρηματικών ομίλων και να μην έρχονται στους πολίτες, στους κάτοικους της περιοχής σαν υπηρεσίες.
Γι’ αυτό ο Δήμος Αγιάς λέει χρειάζομαι τόσο προσωπικό αλλά δεν το έχω, χρειάζομαι μηχανήματα αλλά η
κακή Κυβέρνηση δεν μου τα δίνει, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, άρα
συμφωνώ να δοθούν σε ιδιώτη. Ο ιδιώτης από την άλλη μεριά για να συμπιέσει το κόστος και να βγάλει
το κέρδος του, θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πλήρωνε κορόιδο εσύ τους φόρους σου για
να πηγαίνουν αλλού.
Το ζήτημα είναι, πέρα από το τι κάνει ο εργολάβος και η Κυβέρνηση, τι κάνουμε εμείς. Τι κάνει ο
Δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο. Ποία είναι η διεκδίκηση; Εδώ είναι πολιτικά ένοχη η στάση της
πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων, οι 25 στους 27 συμφωνούν στην ιδιωτικοποίηση της υγείας και
της καθαριότητας. Και στις οικονομικές επιτροπές και παντού ψήφιζαν την ιδιωτικοποίηση. Γι’ αυτό
τονίζαμε και τονίζουμε, ότι στα όργανα διοίκησης μπορεί να υπάρχουν και 2 και 3 και 5 και 6 παρατάξεις
στην ουσία όμως δύο πολιτικές συγκρούονται. Μια απ’ αυτές είναι αυτή που προτείνετε εδώ.
Μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει χρυσοπληρώσει ο λαός αναπαράγουμε εργασιακές σχέσεις
για μας τους ίδιους, αλλά και για τις επόμενες γενιές, σχέσεις γαλέρας. Σχέσεις απλήρωτης εργασίας,
ανασφάλιστης εργασίας, αδήλωτης εργασίας, προσωρινής εργασίας. Εκεί είναι η πολιτική ενοχή των 25
δημοτικών συμβούλων που βρίσκονται εδώ και ψηφίζουν όλα αυτά.
Γι’ αυτό λέμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει την ψήφο του ποιους συσχετισμούς διαμορφώνει,
ακόμα και στα πλαίσια του αστικού Κράτους, γιατί να τα αποτελέσματα.
Θα καταψηφίσουμε βέβαια με βάση αυτή τη λογική και όχι για τον εάν τα δρομολόγια περιγράφονται
καλά ή όχι».
Η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Γιαννουλέα είπε στην τοποθέτησή της: «Η ανάλυση που έρχεται για την
καθαριότητα στο Δήμο μας για την προηγούμενη χρονιά, αλλά και την επόμενη, βασίζεται στους ίδιους
άξονες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια αυτή που κάνουμε για να κρατήσουμε
το Δήμο μας καθαρό. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και τα οικονομικά δεδομένα πάρα πολύ
δύσκολα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας.
Όμως για να έχουμε μια παροχή υπηρεσίας για να έχουμε την εικόνα την οποία θέλουμε, τα
οικονομικά δεδομένα, όπως και ο αριθμός του προσωπικού και όλα γενικά θα έπρεπε να είναι αυξημένα,
Ψηφίζω την εισήγηση διότι κάναμε μια προσπάθεια, όλη την προηγούμενη χρονιά, ώστε να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν ανά δημοτική ενότητα. Γιατί
είναι άλλες οι ανάγκες που υπάρχουν στο παραλιακό κομμάτι του Δήμου μας και άλλες οι ανάγκες της
Αγιάς και γενικά του ηπειρωτικού κομματιού του Δήμου μας.
Θα ήθελα βέβαια να πω ότι παρουσιάσθηκαν κάποια προβλήματα μέσα στη χρονιά, τα οποία θα
πρέπει να τα δούμε, να σκύψουμε πάνω τους με περισσότερη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε
καλύτερα. Υπήρξανε αδυναμίες, οι οποίες μπορούν να διορθωθούνε. Παράδειγμα, μπορεί να διορθωθεί η
οικονομία χρόνου, εάν συντηρήσουμε τη σκούπα που διαθέτουμε στη Δημοτική Ενότητα Αγιάς. Τα
εργατικά χέρια που χρησιμοποιούμε για να σκουπίζουμε κάθε μεσημέρι τη λαϊκή θα μπορούσαμε να τα
διαθέσουμε σε άλλο τομέα εάν είχαμε σε λειτουργία τη σκούπα. Αυτές είναι λεπτομέρειες που αν τις
δούμε και μέσα από την πολύ καλή δουλεία που έκανε ο Αντιδήμαρχος, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»
Αθανάσιος Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτή η
υπηρεσία μπορεί να ασκηθεί κάλλιστα από τον Δήμο. Έχει την εμπειρία και τον εξοπλισμό. Άλλωστε τόσα
χρόνια που ανατίθεται σε ιδιώτες δεν έχω πεισθεί, ούτε για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,
ούτε για την εξοικονόμηση χρημάτων. Πιστεύω ότι, εφόσον οι πρώην Καποδιστριακοί δήμοι είχαν τη
δυνατότητα να κάνουν την καθαριότητα, δεν νοείται ο Καλλικρατικός Δήμος Αγιάς να μην μπορεί να
ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα.
Και εν τέλει αυτή είναι η οικονομία κλίμακας που ήθελε ο Καλλικράτης. Δεν το νομίζω.
Καταψηφίζω λοιπόν την πρόταση».
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Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Τελικά εγώ δεν κατάλαβα ποιο είναι αυτό το μεικτό σύστημα που δημιουργεί τα προβλήματα. Είπαμε
από την αρχή ότι προτάσσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου. Κρατήσαμε άλλωστε τον όγκο της
αποκομιδής απορριμμάτων στον οποίον μπορούν να ανταπεξέλθουν και να έχουν εργασία. Μακάρι να
είχαμε κι άλλους υπαλλήλους και να κάναμε την αποκομιδή μόνοι μας και στις άλλες περιοχές.
Το πλύσιμο των κάδων είναι συγκεκριμένη εργασία, φαίνεται και στο σύστημα gprs που έχουμε
εγκαταστήσει και γίνονταν κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κανονικά.
Όσον αφορά τα περί της αδυναμίας αποκομιδής που δήλωσε ο ανάδοχος αυτό δεν έγινε ποτέ. Ζήτησε
να κάνει ένα αυτοκίνητό του διπλό δρομολόγιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που δεν
προβλέπονταν από τη σύμβαση. Ο ανάδοχος είχε τη συμβατική υποχρέωση και βρήκε αυτοκίνητο που
πληρούσε τους όρους της σύμβασης, που είχε το απαραίτητο ISO και έκανε την αποκομιδή κανονικά.
Αποθήκη επίσημα δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως μικρές ποσότητες λιπαντικών ή καυσίμων για δύο ή
τρεις ημέρες που κρατούνται στα παλιά σφαγεία σε διαμορφωμένο χώρο. Τα υλικά διατίθενται με ευθύνη
του Προϊσταμένου και του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Για την ανασφάλιστη, απλήρωτη κλπ. εργασία που ακούστηκε, σας πληροφορούμε ότι δεν υπήρξαν
αδήλωτοι εργάτες. Ο δήμος είχε τον εποπτικό έλεγχο και κάθε μήνα πριν την καταβολή της αμοιβής στον
εργολάβο προσκομίζονταν ασφαλιστικές ενημερότητες όλων των εργαζόμενων, όπως επίσης και
κατάσταση μισθοδοσίας τους.
Τώρα για την οικονομία κλίμακας σας ενημερώνω ότι η προηγούμενη χρονιά μας στοίχισε περίπου
στις 168.000€, όταν με μαθηματική ακρίβεια και αν αυτό γίνονταν με υπαλλήλους του δήμου, θα
υπερέβαινε τις 300.000€. Συνεπώς και οικονομία κλίμακας υπάρχει, αλλά και η αποκομιδή γίνεται
κανονικά. Τώρα εάν υπήρξαν κάποιες αστοχίες, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που είχαμε
πολύ μεγάλο όγκο σκουπιδιών λόγω των παραθεριστών, εκεί το αντιμετωπίσαμε με επιπλέον δρομολόγια.
Σας θυμίζω ότι η εκταμίευση της αμοιβής στον ανάδοχο γίνεται μετά από τον έλεγχο των gprs που έχει την
συμβατική υποχρέωση ο ανάδοχος να τα καταθέτει πριν την πληρωμή.
Μετά απ’ αυτά θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή μόνο όφελος έχει ο δήμος να αναθέσει αυτές τις
υπηρεσίες σε τρίτο. Ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα μας δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, ώστε να κάνουμε και πάλι την αποκομιδή μόνοι μας».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του:
«Θα μπορούσαμε να λέμε ό,τι θέλουμε αν δεν είχαμε μια θέση ευθύνης. Αυτό άλλωστε συνηθίζεται
στη Χώρα μας που ό,τι δηλώσεις είσαι. Επειδή όμως το Σώμα πιστεύω ότι πρέπει να διέπεται από μια
απόλυτη τεκμηρίωση των απόψεών του, θα πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα και να έχουμε υπόψη μας
περιπτώσεις που πραγματικά έχουν συμβεί. Ο Γιάννης (Κασίδας) είπε κάτι για αδήλωτη εργασία. Η
αδήλωτη εργασία με την απλήρωτη εργασία είναι διαφορετικά πράγματα και αυτό να γίνει σαφές στο
Σώμα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη σύμβαση, ο δήμος ελέγχει την εκτέλεση των όρων της και το Σώμα
πρέπει να αποφανθεί επ’ αυτής και όχι γενικά. Γενικά συμβαίνουν ενδεχομένως και χειρότερα απ’ αυτά
που ανέφερε ο συνάδελφος.
Όπως είπα πάρα πολλές φορές είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης αρκετών δραστηριοτήτων της
Αυτοδιοίκησης που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προσπαθούν να περάσουν στους ιδιώτες. Υπάρχουν
κάποια πράγματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από τον ιδιώτη. Ένα απ’ αυτά θεωρώ ότι είναι
και η καθαριότητα που πρέπει να είναι αμιγώς δημοτική αρμοδιότητα. Λέμε όμως ότι υπάρχει σήμερα μια
παροχή υπηρεσίας που, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως να είναι υποβαθμισμένη,
ξεχνώντας βέβαια το τι χρηματοδοτήσεις δίνονταν στους δήμους τα προηγούμενα χρόνια, το τι προσωπικό
προσλάμβανε ο κάθε δήμος. Ο σημερινός Δήμος Αγιάς έχει λιγότερο προσωπικό και κόστος αποκομιδής
απορριμμάτων ακόμα και από τον πρώην Δήμο Μελιβοίας.
Δεν είναι ίδιες οι καταστάσεις, δεν καλούμαστε σήμερα να διοικήσουμε τον διευρυμένο Δήμο Αγιάς με
τα δεδομένα που ίσχυαν πριν το 2010. Εκτός και αν δεν μπορούμε να προσαρμοσθούμε με τα σημερινά
δεδομένα. Η κατάσταση σήμερα είναι άλλη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ή όχι; Και όταν
ερχόμαστε στο δια ταύτα, να μαζέψουμε ή όχι τα απορρίμματα μας τι κάνουμε; Καλά είναι όλα, καλές
είναι οι θεωρίες, δεν αμφιβάλλει κανένας μας.
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Και εγώ λέω ότι θέλω μια Αυτοδιοίκηση που θα είναι πραγματική Αυτοδιοίκηση, που θα έχει τους
πόρους και το προσωπικό που της αναλογεί. Είναι αδιανόητο και το δηλώνω ακόμη μια φορά, για
δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα να ισχύει απαγόρευση προσλήψεων. Δεν θα ‘πρεπε καθόλου
να παρεμβαίνει το Κράτος, δεν είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού, είναι χρήματα που
μαζεύονται από το υστέρημα των πολιτών και δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά τη Χώρα. Αυτά και τα λέω
και τα πιστεύω και τα παλεύω σε όποιο όργανο συμμετέχω και όπου μου δοθεί η δυνατότητα να το κάνω.
Αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι πίσω απ’ αυτή τη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος μας, δε θα κάνουμε
αποκομιδή απορριμμάτων; Με ποιον τρόπο θα το κάνουμε, ποίος μας λέει Γιάννη (Κασίδα) τον τρόπο που
θα το κάνουμε; Μαζί είμαστε όλοι σ’ αυτή την περίπτωση, μπορεί αλλού να διαφέρουμε, αλλά πως θα
κάνουμε αποκομιδή;
Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλους τους συναδέλφους. Τα τελευταία χρόνια, θα το δείτε και στον
απολογισμό, φαίνεται άλλωστε και στις τριμηνιαίες εκθέσεις που παίρνετε, έχει γίνει μια τεράστια
προσπάθεια των πολιτών του Δήμου Αγιάς και όχι της δημοτικής Αρχής ή του δημοτικού συμβουλίου αν
θέλετε, αλλά κυρίως των δημοτών του δήμου μας, έτσι ώστε το τεράστιο χρέος που είχαμε να ‘ρθει σε
φυσιολογικά επίπεδα. Και αυτό το κατάφεραν οι πολίτες, οι δημότες μας. Έχοντας επιμονή και μεγάλη
υπομονή απέναντί μας. Δε ζούμε σε κανέναν κόσμο θεωρητικό, δεν έχουμε καμιά παραμυθένια εικόνα,
αλλά ξέρουμε ότι μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη οι πολίτες και έχουν και πολύ μεγάλη υπομονή.
Επίσης ξέρουμε τα έργα τα οποία κάναμε ή δεν κάναμε από δικούς μας πόρους. Δεν υπάρχουν δικοί
μας πόροι. Κατάφεραν όμως οι πολίτες, με τη συμβολή του δημοτικού συμβουλίου αν θέλετε, να φέρουν
το χρέος σ’ ένα πολύ λογικό επίπεδο, που είναι προς τρίτους περίπου στις 700.000€ και με τα δάνεια και
τις ρυθμίσεις που κάναμε στα 2.500.000€, που δεν είναι άμεσα απαιτητά και μπορούν να αποπληρωθούν
σε βάθος χρόνου.
Μέσα απ’ αυτή την τεράστια προσπάθεια θα βάλουμε τις βάσεις για να μπορέσει ο δήμος να παίξει το
ρόλο που του αναλογεί. Μια αναπτυξιακή παρέμβαση στην οικονομική κατάσταση που ζει σήμερα
ολόκληρη η Χώρα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Πρόεδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 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 8 κατά)
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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:
1. Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας της
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Παλαιόπυργου, Ομολίου,
Στομίου, Αλεξανδρινής, Καρίτσας, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και
Παλιουριάς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα
με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της εισήγησης.
2. Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς της
Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών Βελίκας, Σωτηρίτσας,
Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου και Ρακοποτάμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά
στον Πίνακα Ι της εισήγησης.
3. Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς, της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Μαρμαρίνης, Δήμητρας,
Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι
της εισήγησης.
4. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας
και Ευρυμενών) για το έτος 2016.
Γ. Καθορίζουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού
προϋπολογισμού 241.705,97€, τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος
Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Αντίγονος Βατζιάς, Γεώργιος Μασούρας, Αθανάσιος
Ολύμπιος, Θωμάς Σιμούλης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθώς και ο επικεφαλής της παράταξης
ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής), για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
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