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                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ           Αρ. Πρωτ: 45 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Αποκομιδή κενών φιαλών φυτοφαρμάκων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   43 / 2021  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133). 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την αναγκαιότητα παροχής της εργασίας «Αποκομιδή κενών φιαλών φυτοφαρμάκων» 

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

265/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 1986/24-02-2021. 

7) Τις υποβληθείσες προσφορές. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή κενών φιαλών 

φυτοφαρμάκων», εκτιμώμενης αξίας οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (8.064,00 €), χωρίς 

Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας με τίτλο 

«Αποκομιδή κενών φιαλών φυτοφαρμάκων» ως κάτωθι: 

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 
 

Ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ΦΟΔΣΑ στο πλαίσιο της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής χρήσης των κενών φιαλών των φυτοφαρμάκων 

πραγματοποιεί για το έτος 2021 και το 2022, το πρόγραμμα «Συλλογή κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων».  
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Η συλλογή των συσκευασιών από την έδρα της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αγιάς θα γίνεται 

μετά από προγραμματισμό και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας προς τις κοινότητες, το ευρύ κοινό 

και ιδιαίτερα τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.  

Είναι προφανές ότι ο Δήμος μας με το προσωπικό που διαθέτει πλέον, λόγω και των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας, 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 Κοινότητες, καθώς και των εργασιών 

συντήρησης χώρων πρασίνου, καθώς και το επιπρόσθετο έργο της συλλογής των κενών 

συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Αδυνατεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό και τα οχήματά 

του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε όλη τη διοικητική του επικράτεια, ώστε να παράσχει κατά 

τον βέλτιστο τρόπο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες σε κρίσιμους τομείς (καθαριότητα 

- αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου), που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και 

την ασφάλεια των κατοίκων και την καθημερινότητα των πολιτών.  

Για τους λόγους αυτούς γίνεται ανάθεση σε ιδιώτη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, των 

υπηρεσιών αποκομιδής των κενών φιαλών φυτοφαρμάκων, για τις οποίες στην παρούσα συγκυρία 

υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Ο ανάδοχος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ της Περιφέρειάς μας. 

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος με το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις, θα αναλάβει το 

συνολικό έργο της διαχείρισης των κενών φιαλών φυτοφαρμάκων. Συγκεκριμένα θα αναλάβει την 

αποκομιδή των κενών φιαλών των φυτοφαρμάκων από την έδρα της κάθε Δημοτικής Ενότητας  του 

Δήμου Αγιάς, δηλαδή της Αγιάς της ΔΕ Αγιάς, της Μελιβοίας της ΔΕ Μελιβοίας, της Δήμητρας της ΔΕ 

Λακέρειας και του Στομίου της ΔΕ Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. Μετά την συλλογή των συσκευασιών 

θα γίνεται η μεταφορά τους στο ΦΟΔΣΑ Λάρισας. Θα πραγματοποιούνται δύο (2) ή τρία (3) 

δρομολόγια κάθε μήνα σε κάθε οικισμό από τους παραπάνω και σε ημερομηνίες κατόπιν 

συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, δηλαδή την Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της πυκνότητας δρομολογίων σε κάποιους μήνες καθώς γίνονται 

πολλοί ψεκασμοί και μείωση δρομολογίων σε άλλους μήνες ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία.:  

Αποκομιδή των κενών φιαλών φυτοφαρμάκων και  μεταφορά τους στο ΦΟΔΣΑ Λάρισας 

των οικισμών Αγιάς - Δήμητρας – Μελιβοίας - Στομίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 

δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

Οι εργασίες που θα γίνονται συνοπτικά είναι οι εξής: 

 αποκομιδή των κενών φιαλών φυτοφαρμάκων, 

 μεταφορά στο ΦΟΔΣΑ Λάρισας. 
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Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου 

τμήματος του Δήμου Αγιάς, ήτοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και σύμφωνα με το μηνιαίο 

πρόγραμμα δρομολογίων που θα συντάσσεται από το Δήμο και θα κοινοποιείται στις κοινότητες, 

στο κοινό και στους παραγωγούς. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα που του 

κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του. 

Η συλλογή αφορά τις κενές συσκευασίες των φυτοφαρμάκων οι οποίες θα 

παραλαμβάνονται άδειες, καθαρές , να έχουν στραγγισθεί πλήρως, τοποθετημένες σε σακούλες, 

χωρίς το καπάκι τους το οποίο τοποθετείται σε χωριστή σακούλα.  

Για την αποκομιδή κενών φιαλών φυτοφαρμάκων υπάρχει η ανάγκη ενός πληρώματος ανά 

απορριμματοφόρο και ανά δρομολόγιο με την εξής σύνθεση : 

- Ένας (1) οδηγός με επαγγελματική άδεια  κατηγορίας Γ΄, 

- Δύο ( 2 ) άτομα προσωπικό – πλήρωμα του απορριμματοφόρου. 

Για την αποκομιδή των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από τον ανάδοχο θα 

χρησιμοποιηθεί ένα (1) απορριμματοφόρο, τριών (3) αξόνων, μεικτού βάρους 26 TN, μάρκας 

Mercedes - Benz, μοντέλο Actros 2532 L 6x2, 2008, με αριθμό πλαισίου :WDB9302021L256131. 

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται σύμφωνα με το κάτωθι ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων 

του Πίνακα Ι,  με την εξής συχνότητα ανά μήνα και ανά Δημοτική Ενότητα:  

 
Πίνακας Ι: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Δρομολογίων  

 

Πίνακας 
Δρομολογίων Δρομολόγιο :  

Μήνας 
Αριθμός 

Δρομολογίων 

Μάρτιος 2021 2 

Απρίλιος 2021 3 

Μάιος 2021  3 

Ιούνιος 2021 3 

Ιούλιος 2021 2 

Αύγουστος 2021 3 

Σεπτέμβριος 2021 2 

Οκτώβριος 2021 2 

Νοέμβριος 2021 2 

Δεκέμβριος 2021 2 

Ιανουάριος 2022 2 

Φεβρουάριος 2022 2 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 28 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
((€) (χωρίς 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 

1 

Εργασίες  Αποκομιδής 
κενών φιαλών 

φυτοφαρμάκων 

Τεμάχιο 
(Δρομολόγιο) 

28 288,00 8.064,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 8.064,00 

   Φ.Π.Α. (24%) 1.935,36 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.) 9.999,36 

 

.  Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Αποκομιδή κενών φιαλών 

φυτοφαρμάκων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Περδίκη Γεώργιο 

του Κωνσταντίνου που εδρεύει στην Σωτηρίτσα Αγιάς, ΤΚ 40003, με ΑΦΜ 042657884,  ΔΟΥ: 

Λάρισας, έναντι του ποσού οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (8.064,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., ως 

την χαμηλότερη μετά την λήψη τριών (3) προσφορών κατόπιν πρόσκλησής μας. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από έσοδα δήμου 

του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, 

η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6279.10 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 28/02/2022 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση εργασιών. 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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