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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 19.05.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  4758 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

104/2022 
από το πρακτικό της 11ης / 18.05.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 14ο: 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 (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 18.05.2022, ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4498/14.05.2022 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. Αναστασίου Ιωάννης1, αναπληρωματικό μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος2, αναπληρωματικό μέλος 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

9. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 
2 Αναπλήρωσε τον Τσιώνη Αστέριο 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 14ο: 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, το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του N.4795/21 (ΦΕΚ 

62/17.04.2021 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «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. 

 

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». 

Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται με το παρόν, είναι ανεξάρτητη από 

τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε 

μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, η 

ύπαρξη ή μη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον παράγων, ο 

οποίος, σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα 

των τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα του δήμου οικισμούς, καθώς 

και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου, παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε 

ανακύπτουσας περίστασης, την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους.» 

 

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.  

 

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 - 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 

- 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. 
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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 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.  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη οι εξής υπηρεσίες:  

 

Α. Αποκομιδή μεταφορά και διάθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων- Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Αγιάς 

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η: 

• 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 

είκοσι τεσσάρων (24) 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 είκοσι τεσσάρων (24) 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

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

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 

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: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. Μελιβοίας 

και Ευρυμενών  

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Μήνας Αριθμός Δρομολογίων Αριθμός Δρομολογίων Αριθμός Δρομολογίων 

22/07/2022-31-07-2022 10 6 10 

Αύγουστος 2022 31 22 46 

Σεπτέμβριος 2022 17 17 35 

Οκτώβριος 2022 11 7 16 

Νοέμβριος 2022 8 8 15 

Δεκέμβριος 2022 8 8 15 

Ιανουάριος 2023 7 7 8 

Φεβρουάριος 2023 7 7 8 

Μάρτιος 2023 10 10 15 

Απρίλιος 2023 13 13 15 

Μάιος 2023 12 10 22 

Ιούνιος 2023 15 15 35 

Ιούλιος 2023 15 10 35 

Αύγουστος 2023 31 22 46 

Σεπτέμβριος 2023 17 17 35 

Οκτώβριος 2023 11 7 16 

Νοέμβριος 2023 8 8 15 

Δεκέμβριος 2023 8 8 15 

Ιανουάριος 2024 7 7 8 

Φεβρουάριος 2024 7 7 8 

Μάρτιος 2024 10 10 15 

Απρίλιος 2024 13 13 15 

Μάιος 2024 12 10 22 

Ιούνιος 2024 15 15 35 

Έως 22/07/2024 26 17 36 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 329 281 541 

Δαπάνη Δρομολογίου 

(σε ευρώ) 391,00 

 

 

391,00 357,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 128.639,00 109.871,00 193.137,00 

Γενικό Σύνολο σε ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ)  431.647,00 

  ΦΠΑ (24%) 103.595,28 

  Συνολικός 

Προϋπολογισμός σε 

ευρώ (με ΦΠΑ) 535.242,28 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν 

ανέρχεται σε χίλια εκατόν πενήντα ένα (1151), ενώ στη συνέχεια φαίνεται η κατανομή των πιστώσεων των 

εν λόγω υπηρεσιών στα έτη 2022,2023 και 2024: 

Πίνακας ΙΙ: Πιστώσεις έτους 2022 

 

Πιστώσεις έτους 2022 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. Μελιβοίας 

και Ευρυμενών  

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Σύνολο δρομολογίων   85 68 137 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 391,00 

 

 

391,00 357,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 33.235,00 26.588,00 48.909,00 

Γενικό Σύνολο σε € 

(χωρίς ΦΠΑ)  108.732,00     

ΦΠΑ 24% 26.095,68   

Συνολικός 

Προϋπολογισμός έτους 

2020 σε € (με ΦΠΑ 

24%) 134.827,68     

 

Πίνακας ΙΙΙ: Πιστώσεις έτους 2023 

 

Πιστώσεις έτους 2023 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. Μελιβοίας 

και Ευρυμενών  

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Σύνολο δρομολογίων   154 134 265 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 391,00 

 

 

391,00 357,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 60.214,00 52.394,00 94.605,00 

Γενικό Σύνολο σε € 

(χωρίς ΦΠΑ)  207.213,00 

  ΦΠΑ 24% 49.731,12   

Συνολικός 

Προϋπολογισμός έτους 

2021 σε € (με ΦΠΑ 

24%) 256.944,12 
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Πίνακας ΙV: Πιστώσεις έτους 2024 

 

Πιστώσεις έτους 2024 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-Κόκκινο 

Νερό-Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. Μελιβοίας 

και Ευρυμενών  

Δρομολόγιο ΙΙ: Καρίτσα-

Στόμιο-Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Σύνολο δρομολογίων   90 79 139 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε 

ευρώ) 391,00 

 

 

391,00 357,00 

Μερικό Σύνολο (σε 

ευρώ) 35.190,00 30.889,00 49.623,00 

Γενικό Σύνολο σε € 

(χωρίς ΦΠΑ)  115.702,00 

  ΦΠΑ 24% 27.768,48   

Συνολικός 

Προϋπολογισμός έτους 

2021 σε € (με ΦΠΑ 

24%) 143.470,48 

 

 

  

 

 Πλύση κάδων απορριμμάτων 

Ο Δήμος Αγιάς έχει στην κατοχή του περίπου οχτακόσιους κάδους απορριμμάτων. 

 Η πλύση όλων των κάδων θα γίνεται βάσει του προγράμματος που θα εκδίδει η υπηρεσία σε συνεννόηση 

με τον ανάδοχο και που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο από τα ζητούμενα στη μελέτη. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης η πλύση να γίνει κατ’ ελάχιστον πέντε φορές 

ανά έτος. 

Η πλύση θα γίνεται με το πλυντήριο κάδων που διαθέτει ο Δήμος Αγιάς, του οποίου η χρήση θα 

παραχωρηθεί στον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το επανδρώσει με το απαιτούμενο προσωπικό 

και συγκεκριμένα με ένα χειριστή και δύο εργάτες Καθαριότητας για την εκτέλεση των εργασιών.  Πριν την 

πλύση του κάδου τα προσκολλημένα υλικά στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος των κάδων που τυχόν 

υπάρχουν θα πρέπει να απομακρύνονται με τις απαραίτητες ξέστρες ώστε ο κάδος να είναι έτοιμος για 

πλύση. Ο κάδος θα πλένεται εσωτερικά και εξωτερικά με ζεστό νερό. Το πλύσιμο των κάδων θα γίνεται εν 

κινήσει ή και εν στάση. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και θα παραδίδονται στον ανάδοχο από την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως την ύπαρξη χαλασμένου κάδου απορριμμάτων. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάδο ο οποίος έπαθε βλάβη από κακή χρήση κατά την 

πλύση. 

Το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα  έτη 2022,2023,2024 

ως εξής: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

2022 11.750,00 

2023 23.500,00 

2024 11.750,00 

ΣΥΝΟΛΟ 47.000,00€ 
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Β. Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς 

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ανάθεση σε τρίτο των κάτωθι εργασιών: 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς, για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

• Εργασίες Καθαρισμού και Συντήρησης πρασίνου κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς, για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Μελιβοίας , 

της Δ.Ε.Ευρυμενών και της Δ.Ε. Αγιάς του Δήμου Αγιάς,πλην των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός 

Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Λακέρειας 

του Δήμου Αγιάς καθώς και των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν έχουν ως εξής: 

 

Ι. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς 

 

Τα γήπεδα του Δήμου Αγιάς  φαίνονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Κοινότητα Γήπεδα (στρέμματα) 

Αγιά 10,0 

Αετόλοφος 8,0 

Ανάβρα 8,0 

Γερακάρι 8,0 

Έλαφος 7,0 

Μεγαλόβρυσο 7,0 

Μεταξοχώρι 2,0 

Νερόμυλοι 8,0 

Ποταμιά 8,0 

Αμυγδαλή 7,0 

Καστρί 8,0 

Μαρμαρίνη 8,0 

Δήμητρα 8,0 

Μελιβοία 8,0 

Σκήτη 8,0 

Στόμιο 8,0 

ΣΥΝΟΛΟ 121,0 

 

 Οι εργασίες που θα γίνονται είναι: 

1. Καθαρισμός αποψίλωση χλοοτάπητα και αυτοφυούς βλάστησης. Η εργασία θα γίνεται με 

οποιοδήποτε χλοοκοπτικό μηχάνημα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανή, χορτοκοπτικό 

μηχάνημα) ή συνδυασμός αυτών. Η εργασία θα γίνεται εντός του περιφραγμένου χώρου καθώς και 

σε ζώνη πέντε μέτρων εξωτερικά και περιμετρικά της περίφραξης. Η συχνότητα της εργασίας 

ορίζεται σε 3 φορές κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο και 2 φορές κατά τους μήνες 

Οκτώβριο έως και Μάρτιο και ανάλογα με τις ανάγκες των συλλόγων και σε συνεννόηση με την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων της υπηρεσίας σε 

νόμιμο αποδέκτη, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ο οποίος οφείλει να παραδίδει τον 

χώρο καθαρό. 

2. Λίπανση χλοοτάπητα: Η λίπανση θα γίνει δύο φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης  κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο, με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, τα ενδεδειγμένα για την 

εποχή ώστε ο χλοοτάπητας να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που 

απαιτούνται για την ανάπτυξή του, τη διατήρηση του πράσινου χρώματος και την καλή κατάσταση 
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και εικόνα του. Η λίπανση θα γίνεται χειρωνακτικά μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου.. Το λίπασμα θα παραδίδεται στον ανάδοχο από την υπηρεσία. 

3. Αερισμός χλοοτάπητα σε (3) τρεις επαναλήψεις. 

4. Χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων σε (3) τρεις επαναλήψεις, 

όπου δημιουργηθεί πρόβλημα. 

 

 

ΙΙ. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς 

 

Τα Νεκροταφεία βρίσκονται ένα σε κάθε οικισμό και φαίνονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Κοινότητα Κοιμητήρια (στρέμματα) 

Αγιά 4,0 

Αετόλοφος 1,5 

Ανάβρα 1,4 

Ανάβρα (Οικισμός Πρινιάς) 1,0 

Γερακάρι 1,3 

Ελάφου 0,8 

Μεγαλοβρύσου 1,0 

Μεταξοχωρίου 2,0 

Νερομύλων 1,0 

Ποταμιά 1,0 

Μελιβοία 5,0 

Σκήτης 1,0 

Σκλήθρου 0,5 

Α. Σωτηρίτσας 0,5 

Αμυγδαλή 1,0 

Καστρί 1,0 

Νεοχώρι 0,5 

Δήμητρας 1,5 

Ανατολή 0,5 

Μαρμαρίνης 2,0 

Καρίτσα 2,5 

Στομίου 1,5 

Ομολίου 2,0 

Παλαιοπύργου 2,0 

ΣΥΝΟΛΟ 36,0 

Οι εργασίες που θα γίνονται εντός των χώρων των νεκροταφείων είναι: 

 

Αποψίλωση χόρτων και θάμνων. Η αποψίλωση θα γίνεται με μηχάνημα πεζού χειριστή ή με όποιον άλλον 

πρόσφορο τρόπο. Η εργασία θα γίνεται τόσο εντός του νεκροταφείου (ανάμεσα στους τάφους και ένθεν και 

ένθεν των διαδρόμων) όσο και εκτός του νεκροταφείου και σε ζώνη πέντε μέτρων περιμετρικά της 

περίφραξης. Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων της υπηρεσίας, σε νόμιμο αποδέκτη, αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση του αναδόχου ο οποίος οφείλει να παραδίδει τον χώρο καθαρό. Η συχνότητα της 

εργασίας ορίζετε σε δύο φορές τον μήνα. 

 

ΙΙΙ. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγιάς  

(πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, κ.λ.π.) 

 

Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων: Το αντικείμενο του καθαρισμού θα περιλαμβάνει τον 

καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων όπως κεντρικούς οδούς, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, από 

υλικά όπως σκουπίδια, χαρτιά, τσιγάρα, σακούλες, φύλλα δένδρων, κλαδιά  και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει 
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στην κατηγορία του απορρίμματος και θα λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε Δημοτική, Τοπική Κοινότητα ή 

Οικισμό του Δήμου παραστεί ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 

1. Εργασίες καθαρισμού ρείθρων, πεζοδρομίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες. Θα γίνεται 

απομάκρυνση φερτών υλικών και χωμάτων όπου υπάρχουν, από τις παρειές των οδών και στη 

συνέχεια ο καθαρισμός των ρείθρων. 

Τα συλλεγέντα απόβλητα  θα τοποθετούνται εντός πλαστικών σάκων και θα μεταφέρονται στους 

πλησιέστερους κάδους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλησίον κάδος απορριμμάτων, οι σάκοι θα 

απομακρύνονται αυθημερόν, από τον ανάδοχο σε νόμιμο χώρο. 

2. Οδοκαθαρισμός (σκούπισμα) κεντρικών οδών, πλατειών, πάρκων, μνημείων, παιδικών χαρών κ.λ.π., 

άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων, επιμελής καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες θα γίνονται βάσει του προγράμματος που θα εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου σε συνεννόηση με τον ανάδοχο. 

Ο Καθαρισμός θα γίνεται με απασχόληση εργατών καθαριότητας με χρήση χειρωνακτικών μέσων.  

 

Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα (σακούλες απορριμμάτων, σκούπες, φαράσια, χορτοκοπτικά, 

θαμνοκοπτικά, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια κ.λ.π.) καθώς και οι όποιες μετακινήσεις των οδοκαθαριστών 

από περιοχή σε περιοχή ή και  εντός της ίδιας δημοτικής/τοπικής κοινότητας σε άλλη θέση που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία θα πραγματοποιούνται με ευθύνη, μέσα και κόστος του αναδόχου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό (κατ΄ ελάχιστον τέσσερις εργάτες 

καθαριότητας) και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.  

Θα πρέπει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό 

του. 

 

Επιπλέον υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή 

των νόμιμων αποδοχών, να τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας εργαζομένων κλπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω νόμου, θα 

καταγγέλλεται αυτομάτως η σύμβαση με τον ανάδοχο.  

 

Εργασίες συντήρησης πρασίνου:  

 

1. Συντήρηση συνολικά του ήδη εγκατεστημένου  πρασίνου (χλοοτάπητα και φυτικό υλικό) με 

χρήση όποιου χλοοκοπτικού μηχανήματος ήτοι χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτική μηχανή, 

χορτοκοπτικό μηχάνημα κ.λ.π, ή συνδυασμός αυτών . Το ύψος των χόρτων θα πρέπει να διατηρείται 

σε ύψος έως 5 εκ.. Κατά την εργασία θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο ήδη εγκατεστημένο 

σύστημα άρδευσης. Οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από την εκπόνηση της εργασίας αυτή θα 

αποκαθίσταται άμεσα και τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Κατά την εργασία 

κουρέματος δεν θα παραμένουν επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπολείμματα κομμένου 

χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα μαζεύονται µε κατάλληλα εργαλεία και θα απομακρύνονται αυθημερόν 

µε ευθύνη του εργολάβου, σε νόμιμο αποδέκτη. Πριν το κούρεμα του χλοοτάπητα θα προηγείται 

καθαρισμός του χώρου επέμβασης-συλλογή και απομάκρυνση κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, 

πλαστικά, σπασμένα γυαλιά ή άλλα θραύσματα, ακαθαρσίες, ξερά κλαδιά, φύλλα, κ.λπ.) και οτιδήποτε 

περιττό βρίσκεται στην επιφάνεια, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η  απρόσκοπτη  κοπή του χλοοτάπητα. 

Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών ημέρες και ώρες.  

 

2. Καλλωπισμός – συντήρηση θάμνων μπορντούρων. Η εργασία περιλαμβάνει την υποχρέωση του 

αναδόχου να παρακολουθεί, διαμορφώνει καλλωπίζει τους θάμνους και τις μπορντούρες και όπου 

αυτές υπάρχουν. Η εργασία θα γίνεται ανάλογα με τις εντολές της υπηρεσίας. Ιδιαίτερα οι 

μπορντούρες θα πρέπει να έχουν σχηματισμένη την κόμη τους σε ύψος 1,10 μέτρα.. Επιπλέον ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ξεβοτανίζει το χώρο κάτω από τους θάμνους και τις μπορντούρες 

καθώς και να απομακρύνει τα ξερά κλαδιά αυτών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει 

όλα τα προϊόντα κοπής, βοτανίσματος, κλαδέματος απομάκρυνση ξερών κλαδιών και να αποδίδει το 

χώρο καθαρό. 
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3. Καλλωπισμός – συντήρηση δέντρων. Η εργασία περιλαμβάνει τη μόρφωση της κόμης των δέντρων 

την κοπή απομάκρυνση των ξερών κλαδιών  ώστε η κάτω οροφή των δέντρων να βρίσκεται σε ύψος 

μεγαλύτερο των 3,00 μέτρων.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει όλα τα προϊόντα κοπής ξερά φύλλα και κλαδιά κλπ 

και να αποδίδει τον χώρο καθαρό. Οι εργασίες για την απομάκρυνση – καθαριότητα θα είναι άμεσες 

και θα γίνονται την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η εργασία καλλωπισμού. Σε καμία περίπτωση δε 

θα αφήνονται τα ξερά κλαδιά για να απομακρυνθούν άλλη ημέρα. 

 

4. Συντήρηση παρτεριών. Περιλαμβάνει εργασίες ξεβοτανίσματος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της 

απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων ώστε να αποδίδει το χώρο καθαρό προς χρήση. 

 

5. Αποψίλωση χόρτων και θάμνων από μη αρδευόμενες εκτάσεις. Επί των χώρων αυτών υπάρχει 

αυτοφυή βλάστηση. Η εργασία αφορά στην  την κοπή της αυτοφυούς βλάστησης ώστε αυτή να 

διατηρείται στο ύψος έως των 8εκ. Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των υπολειμμάτων 

αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

 

Η συχνότητα των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε δύο φορές το μήνα. 

 

Το κόστος όλων των παραπάνω εργασιών θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα  έτη 2022 

και 2023, ως εξής: 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

2022 136.449,60 

2023 204.674,40 

ΣΥΝΟΛΟ 341.124,00€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

1. Να διαπιστώσετε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας, 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. 

 

2. Να εγκρίνετε  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών: 

 

Α. Αποκομιδή μεταφορά και διάθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Αγιάς 

•  

• 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 

είκοσι τεσσάρων (24) 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

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

αναλυτικά στον παρακάνω 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

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

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάνω Πίνακα Ι. 

• Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αναφέρεται παραπάνω 
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Β. Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες Καθαρισμού και Συντήρησης πρασίνου κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς  για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Μελιβοίας , 

της Δ.Ε.Ευρυμενών και της Δ.Ε. Αγιάς του Δήμου Αγιάς, πλην των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός 

Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Λακέρειας 

του Δήμου Αγιάς καθώς και των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται παραπάνω.  

 

3. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών – Πλύση κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 582.242,28 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021 και ισχύουν. 

 

4. Να καθορίσετε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 341.124,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 

μηνών τη διενέργεια,  Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν. 

 

5. Να καθορίσετε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου Αγιάς, τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν. 

 

 

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 άρθρου 178 του ν.4635/2019 (Α΄167) : «Επενδύω στην Ελλάδα 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)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4782/2021  (Α΄ 36/09.03.2021 τεύχος): «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», 

- την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού ς 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, 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Διαπιστώνουμε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας, 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. 

 

2. Εγκρίνουμε  την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών: 

 

Α. Αποκομιδή μεταφορά και διάθεση Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Αγιάς 

• 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 

είκοσι τεσσάρων (24) 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

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

αναλυτικά στον παρακάνω 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

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

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάνω Πίνακα Ι. 

• Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως αναφέρεται παραπάνω 

 

Β. Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς για 

χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες Καθαρισμού και Συντήρησης πρασίνου κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς  για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Μελιβοίας , 

της Δ.Ε.Ευρυμενών και της Δ.Ε. Αγιάς του Δήμου Αγιάς, πλην των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός 

Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω 

• Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Λακέρειας 

του Δήμου Αγιάς καθώς και των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός Πρινιάς) και Γερακαρίου, για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται παραπάνω.  

 

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

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών – Πλύση κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 582.242,28 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 

4782/2021 και ισχύουν. 
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4. Καθορίζουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 341.124,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 

μηνών τη διενέργεια,  Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν. 

 

5. Καθορίζουμε ως τρόπο επιλογής του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου Αγιάς, τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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