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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

44/2020

από το πρακτικό της 6ης/31.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 4ο : Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και
ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020.
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από 27.03.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός
υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
1

ΑΔΑ: ΨΩΝ2Ω6Ι-ΖΥΘ
ο

Σελίδα 2 από 10

Θέμα 4 : Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και
ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του
Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού,
εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της
οικονομικής επιτροπής 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 αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (η οποία αναφέρεται βέβαια σε
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς τότε ήταν αρμοδιότητα αυτού του οργάνου): «Με την εν λόγω
τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο (και πλέον η Οικονομική Επιτροπή), ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο
του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί
να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την
εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος».
Με την υπ’ αριθ. 231/2019 (ΑΔΑ: ΩΜ5ΓΩ6Ι-Γ3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, καθαριότητας
κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019. Με
την τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-32020), αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης καθίσταται πλέον η Οικονομική
Επιτροπή, η οποία καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση των ανωτέρω συμβάσεων σε ιδιώτη.
Για το σκοπό αυτό θέτουμε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι στοιχεία:
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου, ο δήμος μας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναμικό για την καθαριότητα:
- Τρεις (3) οδηγούς (τακτικούς υπαλλήλους),
- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας (τακτικούς υπαλλήλους),
- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου.
- Έξι (6) εργάτες καθαριότητας που προσλήφθηκαν από την 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ένας ανήκει
στην κατηγορία ΑΜΕΑ).
Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής:
Οι τρεις μόνιμοι οδηγοί και έξι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων, και στις εργασίες συλλογής και
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (1 πλήρωμα ανά απορριμματοφόρο), οι υπόλοιποι στον καθαρισμό
κοινοχρήστων χώρων. Επιπλέον, στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
απασχολούνται τρεις χειριστές μηχανημάτων έργων-φορτηγών, δύο εργάτες στην υπηρεσία κοιμητηρίων
και 1 εργάτης πρασίνου. Σημειώνεται δε ότι κάθε έτος χρησιμοποιείται και ένας ικανός αριθμός
συμβασιούχων.
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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 - 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 καθαριότητας 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
ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
- Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών : 1 εργάτης
- Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας : 3 εργάτες
- Δημοτική Ενότητα Αγιάς : 2 εργάτες
- Δημοτική Ενότητα Λακέρειας : 1 εργάτης
Η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ:
- Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών : 1 ηλεκτρολόγος
- Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας : 1 ηλεκτρολόγος
- Δημοτική Ενότητα Αγιάς : 1 ηλεκτρολόγος
- Δημοτική Ενότητα Λακέρειας : 1 ηλεκτρολόγος
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Αγιάς έχει τις κάτωθι ανάγκες για την αποκομιδή
των απορριμμάτων την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων και τη συντήρηση χώρων
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού:
- 8 οδηγούς με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
- 16 εργάτες για την αποκομιδή των απορριμμάτων
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- 8 εργάτες καθαριότητας με ικανότητα οδήγησης Β΄ κατηγορίας
- 34 εργάτες καθαριότητας ΥΕ
- 4 ηλεκτρολόγους
Συνολικά οι ανάγκες του Δήμου μας σε ανθρώπινο δυναμικό είναι 70 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,
της καθαριότητας του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων σε όλες τις Τοπικές
Κοινότητες καθώς και των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Αδυνατεί να
ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό στις αυξημένες ανάγκες του «Καλλικρατικού» Δήμου, ώστε να
παράσχει κατά τον βέλτιστο τρόπο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες σε κρίσιμους τομείς
(καθαριότητα - αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου και ηλεκτροφωτισμός), 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, καθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων καθώς και των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 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 στην αποκομιδή των απορριμμάτων, στην καθαριότητα των
κοινοχρήστων χώρων, στη συντήρηση χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. 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.
Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών, στην περίπτωση που αναλαμβάνει ο Δήμος εξολοκλήρου την
αποκομιδή των απορριμμάτων ανέρχεται σε 897.131,66 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής
υπηρεσίας για το έτος 2012, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Στοιχεία Κόστους για το έτος 2012
με αποκομιδή των απορριμμάτων εξολοκλήρου από τον Δήμο
Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & Αορίστου Χρόνου
148.101,32€
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
190.694,59€
Εργασίες καθαριότητας (Καθαριότητα οδών, πλατειών και 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€
Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού
73.840,00€
Συντήρηση χώρων πρασίνου
75.670,00€
Σύνολο 897.131,66€
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκομιδής
απορριμμάτων, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και χώρων πρασίνου
από το έτος 2013 μέχρι και το έτος 2019 που αφορά στις εξής δαπάνες: αμοιβές προσωπικού, αποδοχές
προσωπικού ορισμένου χρόνου, εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού
– ανταλλακτικά, καύσιμα και λιπαντικά, δαπάνες καθαρισμού Κ.Χ., συντηρήσεις δικτύων
ηλεκτροφωτισμού και χώρων πρασίνου.

ΑΔΑ: ΨΩΝ2Ω6Ι-ΖΥΘ
Σελίδα 5 από 10

Στοιχεία Κόστους με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων ανά έτος
Έτος
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών με μικτό
Απόφαση του Δημοτικού
Αναφοράς
σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων
Συμβουλίου περί έγκρισης
ανάθεσης σε ιδιώτη μέρους των
υπηρεσιών αποκομιδής
2013
675.852,02€
38/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ6Ι-1ΤΕ)
2014
613.487,45€
58/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩ6Ι-ΝΦΕ)
2015
628.342,55€
13/2015 (ΑΔΑ: Ω65ΛΩ6Ι-66Π)
2016
702.400,64€
214/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΦΡΩ6Ι-ΒΨ1)
2017
677.353,56€
7/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΔΧΩ6Ι-ΖΘ7)
2018
765.421,78€
11/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ0ΝΩ6Ι-4Χ6)
2019
750.781,44
12/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΛ4Ω6Ι-1ΒΘ)
Για το έτος 2020 και μετά την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία προσλήφθηκαν έξι (6) εργάτες
καθαριότητας, (ο ένας στην κατηγορία ΑΜΕΑ), παραμένει η ανάγκη λειτουργίας μικτού συστήματος, αφού
το προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας για πληρώματα.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη οι εξής υπηρεσίες:
• 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 ενδεικτικό
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 ενδεικτικό 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 ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που
περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
Τα δρομολόγια θα εκτελούνται σύμφωνα με τον ενδεικτικό Πίνακα Δρομολογίων που ακολουθεί (Πίνακας
Ι) με την εξής συχνότητα ανά μήνα και ανά Δημοτική Ενότητα:
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Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων

Πίνακας
Δρομολογίων

Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΚουτσουπιάΚόκκινο ΝερόΠλατιά ΆμμοςΣτόμιο Δ.Ε.
Μελιβοίας και
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙ:
Καρίτσα-ΣτόμιοΟμόλιοΠαλαιόπυργοςΑλεξανδρινή Δ.Ε.
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙΙ:
ΡακοπόταμοςΠολυδένδριΑγιόκαμποςΣωτηρίτσαΒελίκα Δ.Ε.
Μελιβοίας

Μήνας
Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2020
Αύγουστος 2020
Σεπτέμβριος 2020
Οκτώβριος 2020
Νοέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2020
Ιανουάριος 2021
Φεβρουάριος 2021
Μάρτιος 2021
Απρίλιος 2021
Μάιος 2021

Αριθμός
Δρομολογίων
9
21
30
13
9
5
5
5
4
7
9
8

Αριθμός
Δρομολογίων
9
13
22
13
5
4
5
4
4
6
7
8

Αριθμός
Δρομολογίων
21
35
48
22
14
13
13
12
8
14
12
12

125

100

224

380,00

380,00

340,00

47.500,00

38.000,00

76.160,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)
Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)
Γενικό Σύνολο σε
ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)
Συνολικός
Προϋπολογισμός
σε ευρώ (με
ΦΠΑ)

161.660,00
38.798,40

200.458,40

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν
ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα εννέα (449), ενώ στη συνέχεια φαίνεται η κατανομή των πιστώσεων
των εν λόγω υπηρεσιών στα έτη 2020 και 2021:
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Πίνακας ΙΙ: Πιστώσεις έτους 2020

Πιστώσεις έτους
2020

Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΚουτσουπιάΚόκκινο ΝερόΠλατιά ΆμμοςΣτόμιο Δ.Ε.
Μελιβοίας και
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙ:
Καρίτσα-ΣτόμιοΟμόλιοΠαλαιόπυργοςΑλεξανδρινή Δ.Ε.
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙΙ:
ΡακοπόταμοςΠολυδένδριΑγιόκαμποςΣωτηρίτσαΒελίκα Δ.Ε.
Μελιβοίας

Σύνολο
δρομολογίων

92

71

166

Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

380,00

380,00

340,00

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

34.960,00

26.980,00

56.440,00

Γενικό Σύνολο σε
€ (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολικός
Προϋπολογισμός
έτους 2020 σε €
(με ΦΠΑ 24%)

118.380,00

146.791,20
Πίνακας ΙΙΙ: Πιστώσεις έτους 2021

Πιστώσεις έτους
2021

Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΚουτσουπιάΚόκκινο ΝερόΠλατιά ΆμμοςΣτόμιο Δ.Ε.
Μελιβοίας και
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙ:
Καρίτσα-ΣτόμιοΟμόλιοΠαλαιόπυργοςΑλεξανδρινή Δ.Ε.
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙΙ:
ΡακοπόταμοςΠολυδένδριΑγιόκαμποςΣωτηρίτσαΒελίκα Δ.Ε.
Μελιβοίας

Σύνολο
δρομολογίων

33

29

58

Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

380,00

380,00

340,00

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

12.540,00

11.020,00

19.720,00

Γενικό Σύνολο σε
€ (χωρίς ΦΠΑ)

43.280,00

Συνολικός
Προϋπολογισμός
έτους 2021 σε €
(με ΦΠΑ 24%)

53.667,20
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Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2020, με την ανάληψη από ιδιώτη μέρους
των υπηρεσιών αποκομιδής, όπως περιγράφεται παραπάνω, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 744.477,20 ευρώ,
όπως αναλυτικά φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών
αποκομιδής, καθαριότητας Κ.Χ., συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και χώρων πρασίνου
με μικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2020
235.631,52€
Αμοιβές προσωπικού
4.940,08€
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών έτους 2020
146.791,20€
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς,
για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας
28.172,80€
και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
51.100,00€
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
111.000,00€
Καύσιμα και λιπαντικά
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, εργασίες συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 166.841,60€
Σύνολο 744.477,20€
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας:
Α. Να διαπιστώσετε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων,
καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 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:
• 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.
• 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.
• 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.
• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
Γ. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού προϋπολογισμού
200.458,40 ευρώ, τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δ. Να καθορίσετε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των
κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας
και Ευρυμενών τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α' 138) : «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4674/2020 (Α’ 53):
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου,
- το γεγονός ότι πληρούνται τα κριτήρια της οικονομίας κλίμακας, όπως απαιτείται για την προσφυγή της
ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Διαπιστώνουμε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων,
καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 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:
• 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.
• 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.
• 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.
• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
• Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας,
Μελιβοίας και Ευρυμενών) για το έτος 2020.
Γ. Καθορίζουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού προϋπολογισμού
200.458,40 ευρώ, τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δ. Καθορίζουμε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των
κοινοχρήστων χώρων, συντήρησης πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού στις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας
και Ευρυμενών τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

