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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1ης/ 20-1-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο:

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

Στην Αγιά, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 374/16-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου 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 Προεδρεύων 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. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Κασίδας Ιωάννης
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθε 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 κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς),
και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος
Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 6ο:

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

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος 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.
Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων είναι λόγω της αναστολής 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 Παλαιοπύργου, 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, 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 παρακάτω Πίνακα Ι.
 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας και
Ευρυμενών) για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο έτους 2015.
Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων
Δημοτική
Τοπική Κοινότητα
Δημοτική
Δημοτική
Ενότητα
Καρίτσας Δημοτικής
Ενότητα
Ενότητα
Ευρυμενών
Ενότητας Ευρυμενών
Μελιβοίας
Λακέρειας
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Μήνας
Δρομολογίων
Αριθμός Δρομολογίων
Δρομολογίων
Δρομολογίων
Απρίλιος
20
4
20
10
Μάιος
16
8
16
6
Ιούνιος
16
10
24
8
Ιούλιος
31
16
51
10
Αύγουστος
31
16
48
8
Σεπτέμβριος
16
10
18
8
Οκτώβριος
10
4
10
5
Νοέμβριος
8
4
8
4
Δεκέμβριος
10
4
10
5
Ιανουάριος
8
4
8
4
Φεβρουάριος
8
4
8
4
Μάρτιος
8
4
8
4
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
182
88
229
76
Δαπάνη Δρομολογίου
400,00
150,00
353,00
390,42
(σε ευρώ)
Μερικό Σύνολο (σε
ευρώ)
72.800,00
13.200,00
80.837,00
29.671,92
Γενικό Σύνολο (χωρίς
ΦΠΑ)
196.508,92
25.546,16
ΦΠΑ (13%)
Συνολικός
Προϋπολογισμός (με
ΦΠΑ)
222.055,08
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 2015 και 2016:
Δημοτική
Τοπική Κοινότητα
Δημοτική
Δημοτική
Πιστώσεις έτους 2015
Ενότητα
Καρίτσας Δημοτικής
Ενότητα
Ενότητα
Ευρυμενών
Ενότητας Ευρυμενών
Μελιβοίας
Λακέρειας
Σύνολο δρομολογίων
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
Γενικό Σύνολο (χωρίς
171.951,88
ΦΠΑ)
Συνολικός
Προϋπολογισμός έτους
2015 (με ΦΠΑ 13%)
194.305,62
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Δημοτική
Ενότητα
Ευρυμενών
24

Τοπική Κοινότητα
Καρίτσας Δημοτικής
Ενότητας Ευρυμενών
12

Δημοτική
Ενότητα
Μελιβοίας
24

Δημοτική
Ενότητα
Λακέρειας
12

400,00

150,00

353,00

390,42

9.600,00

1.800,00

8.472,00

4.685,04

24.557,04

27.749,46

Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών καθαριότητας, στην περίπτωση που το αναλαμβάνει ο Δήμος ανέρχεται
σε 747.621,66€, 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 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩ6Ι-ΑΚ0) 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€, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας
με μικτό σύστημα για το έτος 2013
Αμοιβές προσωπικού

133.523,25€

Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας

117.651,22€
22.600,00 €

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Ευρυμενών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς

63.731,10 €
21.017,86 €

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Λακέρειας
Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
Καύσιμα
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

21.243,50 €
20.681,97 €
171.328,24€
23.995,00 €

Σύνολο

595.772,14€

Το έτος 2014 με την με αριθμό 58/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩ6Ι-ΝΦΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπιστώθηκε η αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου και
εγκρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας:
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Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς και Λακέρειας
και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, Ανάβρας, Πρινιάς, Αετολόφου, Ποταμιάς, και
Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς και των οικισμών Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και
Αμυγδαλής για τη Δ.Ε. Λακέρειας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (με ημερομηνία έναρξης
την 13/05/2014).
Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και
Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Ρακοποτάμου,
Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου,
Σωτηρίτσας, Βελίκας για τη Δ.Ε. Μελιβοίας και των οικισμών Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου,
Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για τη Δ.Ε.
Ευρυμενών, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (με ημερομηνία έναρξης την 26/5/2014).
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αγιάς (Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, Ευρυμενών
και Μελιβοίας) για την περίοδο από Απρίλιο έως Δεκέμβριο.

Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2014, ανήλθε σε 548.947,04
ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας
με μικτό σύστημα για το έτος 2014
Αμοιβές προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου

143.177,90€
18.480,60€

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας & Ευρυμενών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Αγιάς & Λακέρειας

127.891,15€
54.331,88€

Συντηρήσεις υπάρχοντος εξοπλισμού - ανταλλακτικά
Καύσιμα

19.192,71€
104.044,81€

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

81.827,99 €

Σύνολο

548.947,04€

Επισημαίνεται δε, ότι το ύψος της προτεινόμενης υπηρεσίας για το έτος 2015, με την ανάληψη από ιδιώτη
μέρους των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται παραπάνω, υπολογίζεται ότι θα
ανέλθει σε 591.872,63€ ευρώ, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσιών καθαριότητας
με μικτό σύστημα για το έτος 2015
Αμοιβές προσωπικού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου

148.705,00€
29.459,80€

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
Καύσιμα
Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

194.305,62€
24.104,64
2.067,14
40.000,00€
76.100,00€
77.130,43€

Σύνολο

591.872,63€

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πληρούται το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, όπως απαιτείται για την
προσφυγή στην ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο.
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή μας,
Α. Να διαπιστώσουμε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με
ίδια μέσα του δήμου, όπως περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας, και ως εκ τούτου
την ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη μέρους αυτών.
Β. Να εγκρίνουμε 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
Παλαιοπύργου, 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.
 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 2015.
Γ. Να καθορίσουμε ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της
υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών» για
τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 222.055,08 Ευρώ
(με το ΦΠΑ).

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν πρόκειται να σταθώ σε λογιστικές καταστάσεις, ούτε σε
αριθμοδείκτες, ούτε σε πίνακες. Λέγοντας ότι φεύγουμε από τον δημόσιο τομέα και πάμε στον ιδιωτικό
μόνο μια δαπάνη μειώνεται. Η δαπάνη αυτή είναι η ασφαλιστική εισφορά του δημοσίου την οποία
αποφεύγουμε, όλες οι άλλες δαπάνες είναι ίδιες. Δεν έχω πρόθεση να μην ψηφίσω την συγκεκριμένη
εισήγηση, είμαι όμως κάθετα αντίθετος σ’ αυτούς τους καιρούς, θα πρέπει όμως να σταματήσουμε
κάποιες συνεργασίες με τους ιδιώτες και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποιες δομές στο Δήμο.
Θα μου πείτε δεν έχουμε προσωπικό. Στις 31/12/2014 έχει σταματήσει το “πάγωμα” των μετατάξεων
και αυτό ισχύει και για άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ποτέ όμως δεν είχαν ‘παγώσει” οι αποσπάσεις και
προφανώς να υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να έρθουν με απόσπαση ή μετάταξη στο Δήμο
Αγιάς. Επιπλέον έχει γίνει άρση της διάταξης που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει καινούργιος ΚΑΕ,
δηλαδή καινούργιο κονδύλι, για τον μεταφερόμενο υπάλληλο και δεν αποτελεί πια ανασταλτικό
παράγοντα.
Τώρα όσον αφορά τον ιδιώτη, αλλά και τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για τα θέματα της
καθαριότητας, σαφώς με την αποκομιδή των απορριμμάτων σ’ όλο το Δήμο Αγιάς πάμε μια χαρά, δεν
έχουμε προβλήματα και ειδικότερα εμείς στην Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών κανένα πρόβλημα δεν
είχαμε, τουλάχιστον ουσιαστικό ή να χρίζει συζήτησης. Από κει και πέρα όμως, θεωρώ ότι πρέπει να
βρεθεί κάποιος τρόπος η αποκομιδή των απορριμμάτων να επανέλθει στο Δήμο. Δεν μπορεί επειδή
είμαστε σ’ αυτή τη συγκυρία να διαλέγουμε την εύκολη λύση και να τα δίνουμε όλα στους ιδιώτες. Τα
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ΣΔΙΤ είναι μια εύκολη λύση, να τα δίνουμε όλα στους ιδιώτες, μηχανήματα του Δήμου, το προσωπικό
που δούλευε στο Δήμο και τώρα εξακολουθεί να δουλεύει στον εργολάβο. Εισπράττει όμως ο Δήμος τα
παράπονα ότι μένει το προσωπικό απλήρωτο. Όταν και σε όποιες περιπτώσεις μπορούμε, νομίζω ότι
θα πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική σ’ αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να το δούμε σε μια
καινούργια βάση, σαφώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα σκουπίδια στα χωριά μας, σαφώς θα το
ψηφίσω. Θα πρέπει όμως Δήμαρχε σε μια συνεδρίαση να το βάλουμε σε μια καινούργια βάση το θέμα
αυτό, όπως και τα θέματα κάποιων άλλων δομών του Δήμου και ας γίνουμε ο πρώτος Δήμος που θα το
κάνει και θα φέρει κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί επί της ουσίας το κέρδος είναι ελάχιστο ενώ η ζημιά
που προκαλείται χωρίς την πρόθεση κανενός μακροπρόθεσμα είναι πολλαπλάσια».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Σας διαφεύγει ότι ο Δήμος μας
είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό παραθεριστικός και παραλιακός. Αυτό σημαίνει ότι το τρίμηνο τετράμηνο του καλοκαιριού ο όγκος των απορριμμάτων τουλάχιστον πενταπλασιάζεται. Αυτό σημαίνει
ότι για να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτές τις ανάγκες και την ομαλή αποκομιδή, με δικές μας μέσα και
προσωπικό, θα έπρεπε να διαθέτουμε το καλοκαίρι προσωπικό περίπου τριάντα ατόμων. Αν
προχωρήσουμε σε μετατάξεις προσωπικού αυτές δεν θα είναι μόνο για τρεις μήνες, αλλά για όλο το
χρόνο. Τους μη καλοκαιρινούς μήνες που η αποκομιδή γίνεται με επτά άτομα τα υπόλοιποι είκοσι τρία
θα τα έχουμε σε αργομισθία. Μ’ αυτό τον τρόπο μόνο το προσωπικό θα μας στοίχιζε περίπου 400.000€
το χρόνο, όταν εμείς σήμερα κάνουμε την αποκομιδή με 330.000€ συνολικά. Καμιά αντίρρηση αλλά
για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με δικά μας μέσα θα έπρεπε τα ανταποδοτικά τέλη να πάνε από
1,7€/τ.μ. στα 3,6€/τ.μ. με βάση τα τετραγωνικά. Άρα είναι απόλυτα δεκτή η πρόταση του κ. Ολύμπιου,
εφόσον όμως συμφωνήσουμε όλοι μαζί εδώ ότι θα αυξήσουμε τα ανταποδοτικά μας τέλη. Αν
συμφωνήσουμε σ’ αυτό όλοι μας την επόμενη μέρα μπορούμε να βγάλουμε προκήρυξη, να
προσλάβουμε προσωπικό και να γίνεται η αποκομιδή από εμάς. Ας μην ξεχνάμε όμως και ακόμη ένα
παράγοντα που θα αυξήσει το κόστος αποκομιδής αν την κάνουμε αποκλειστικά μόνοι μας και αυτός
είναι η συντήρηση των οχημάτων μας.
Και για να κλείσω την παρέμβασή μου σας λέω ότι είμαστε μακράν ο Δήμος στην Ελλάδα που
πληρώνει τα λιγότερα για αποκομιδή απορριμμάτων. Εμείς πληρώνουμε 340€ το δρομολόγιο και
αμέσως επόμενος Δήμος πληρώνει 630€».
Η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κα
Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) είπε στην τοποθέτησή της: «Εμείς είμαστε αντίθετοι στην
ανάθεση σε ιδιώτες οποιασδήποτε υπηρεσίας. Ζητάμε για τους Δήμους υπηρεσίες καθαριότητας με
κονδύλια, επανδρωμένες με μόνιμο εργατικό δυναμικό, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να
μπορούμε να ικανοποιούμε όλες τις ανάγκες. Για κανένα λόγο λοιπόν ανάθεση σε ιδιώτες».
Ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι μεγάλο το αντικείμενο και όπως είπα από την πρώτη
στιγμή πρέπει να δουλέψουμε διαπαραταξιακά, αν κάνουμε ένα κοντρόλ να βάλουμε κάτω τα πράγματα
και να δούμε αν πρέπει να αυξήσουμε τα τέλη, όπως είπε ο κ. Λέτσιος. Εγώ προσωπικά δεν καλύφθηκα
από την εισήγηση. Παρακολουθώ στενά το θέμα και δεν βλέπω να διορθώθηκε κάτι με την ανάθεση
στον ιδιώτη. Τα αυτοκίνητα τα συντηρούμε κανονικά, καθαρισμούς κοινόχρηστων και παραλίας
κάνουμε, τα καύσιμα αυξάνονται αντί να μειώνονται. Όσον αφορά τον εργολάβο, κάποια στιγμή πήρε
τα αυτοκίνητα του Δήμου, το προσωπικό που δούλευε στο Δήμο είδα να δουλεύει και σ’ αυτόν, παίρνει
τα σκουπίδια από τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών και τα φέρνει στο ΣΜΑ Αγιάς αντί να τα πάει
κατευθείαν στο ΧΥΤΑ. Αυτές είναι απορίες μας που δεν λύθηκαν. Ένα άλλο είναι ότι δεν ξέρω κατά
πόσο είναι σωστό να αποφασίζουμε για ένα τέτοιο θέμα δέκα μέρες πριν τις εκλογές. Επειδή λοιπόν
δεν έχω καλυφθεί δεν το ψηφίζω, αν και το ψήφισα τις προηγούμενες φορές, δεν βλέπω όμως να
βελτιώνεται κάτι».
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Ο Δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρόεδρε, εγώ είχα την άποψη ότι η
καθαριότητα είναι δραστηριότητα η οποία πρέπει και μπορεί να ασκείται άριστα από τον Δήμο. Όπως
συνέβαινε με τις Κοινότητες και με τους Καποδιστριακούς Δήμους. Αυτή την άποψη υπερασπίσθηκα
και στο παρελθόν εγώ και δύο ακόμη: ο Ρίζος Μαρούδας και ο Καψάλης Βασίλειος. Σήμερα που πάμε
στον τρίτο χρόνο εφαρμογής εγώ δεν έχω πεισθεί για την επιτυχία αυτού του συστήματος, όπως
εμφανίζονται από την εισήγηση και όπως θέλησε να μας τα παρουσιάσει ο εισηγητής. Ο εισηγητής, για
να μας πείσει, κατάφερε να χωρέσει την κοστολόγηση της υπηρεσίας καθαριότητας δύο ετών σε μια
σελίδα και να περισσέψει, τέτοια υπεραπλούστευση. Ας δούμε όμως τι λένε αυτοί οι πίνακες της
εισήγησης και πως προκύπτει αυτό το όφελος. Αναφέρει αμοιβές προσωπικού το 2012 ποσό 148.000€,
το 2013 ποσό 133.000€, Το ότι πετσοκόβονται οι μισθοί των εργαζομένων είναι επίτευγμα του ιδιώτη
και του μεικτού συστήματος; Συνέχεια, αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ποσό 190.000€ το
2012, ποσό 117.000€ το 2013. Δεν μας λέει όμως πόσο κόσμο προσλάβαμε για την αποκομιδή τα
αντίστοιχα χρόνια και αν το 2012 είχαμε πολλές υποχρεώσεις και μαζέψαμε ένα σύνταγμα
υπεράριθμους και επιβαρύναμε το κόστος της υπηρεσίας και το αντιληφθήκαμε αυτό την επόμενη
χρονιά, αυτό είναι επίτευγμα του μεικτού συστήματος και της συνεργασίας με τον ιδιώτη; Μας λέει για
επενδύσεις. Αγορά απορριμματοφόρου την πρώτη χρονιά 15.000€, ενώ τη δεύτερη δεν είχαμε.
Επίτευγμα κι αυτό; Εγώ δεν βλέπω απ’ αυτούς τους πίνακες της εισήγησης να προκύπτει όφελος.
Αποσιωπούνται επίσης κάποια πράγματα, όπως οι αποσβέσεις το 2013 και 2014 που θα
τροποποιούσαν το κόστος. Αποσιωπάται η απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Συντηρούνται
σωστά τα οχήματα μ’ αυτό το μεικτό σύστημα; Τα αυτοκίνητα που περιγράφονται στην εισήγηση ως
παλιά μήπως του χρόνου βαπτισθούν παλιοσίδερα μ’ αυτή την κατάσταση; Να μην πω και για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες που δεν βελτιώθηκαν με τον ιδιώτη σε σχέση μ’ αυτές που παρέχονταν από το
Δήμο. Όσον αφορά την αναφορά του εισηγητή ότι ο Δήμος μας είναι παραλιακός, αυτό δεν έγινε τώρα
ήταν ανέκαθεν και οι ανάγκες αυτές δεν προέκυψαν ούτε φέτος, ούτε πέρσι και πρόπερσι, υπήρχαν
πάντα.
Δεν έχω πεισθεί λοιπόν για το όφελος που επιχειρεί σήμερα να μας παρουσιάσει ο εισηγητής και θα
καταψηφίσω την πρόταση».
Ο Δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας κ. Ριζούλης Στέφανος είπε στην
τοποθέτησή του: «Ο Δήμος στην καθαριότητα έχει μόνιμο προσωπικό, έχει αορίστου χρόνου, παίρνει
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έχουμε και τις εργολαβίες που συζητάμε σήμερα. Εγώ από την
μικρή φετινή εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας, αλλά και τη μέχρι τώρα συνεργασία μου με τον κ.
Λέτσιο, είμαι ικανοποιημένος και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε μια χαρά. Και σε μένα αρέσει να είναι
όλοι οι υπάλληλοι μόνιμοι, να έχουμε πολύ προσωπικό κλπ. Θα πω όμως μια ρήση του Μάο και
τελειώνω μ’ αυτή “Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχουν οι γάτες αρκεί να πιάνουν ποντίκια”. Και ξέρω
ότι πιάνουμε καλά ποντίκια εμείς, δουλεύουμε και παλεύουμε την καθαριότητα όπως πρέπει. Τίποτα
άλλο».
Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι το θέμα της
καθαριότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό που απασχολεί διαχρονικά την Αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι
τα πράγματα γι’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα εξελίσσονται "στραβά". Εγώ, και από τη θέση του
Προέδρου του ΦοΔΣΑ του Νομού, αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζω καθημερινά και πολλαπλώς. Ο
ΦοΔΣΑ δεν έχει ούτε έναν μόνιμο υπάλληλο. Για να είμαστε σοβαροί στις υπηρεσίες που παρέχουμε θα
πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Εδώ βέβαια υπάρχει μια μεγάλη στρέβλωση. Τα χρήματα που
διαχειριζόμαστε για την αποκομιδή των απορριμμάτων δεν είναι χρήματα του Κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά είναι χρήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα. Είναι λεφτά που πληρώνουν οι
δημότες μας, έρχονται στο δικό μας ταμείο και εμείς τα διαχειριζόμαστε, με σκοπό να παρέχουμε
σωστές υπηρεσίες. Με ημίμετρα, δηλαδή με κάποιους ανθρώπους που θα πάρουμε για ένα δίμηνο ή
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πεντάμηνο ή εξάμηνο, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ανταπεξέλθουμε σ’ ένα τόσο σοβαρό
ζήτημα. Άρα η όλη διαδικασία πρέπει να ξαναμπεί από την αρχή στο τραπέζι.
Η Αυτοδιοίκηση διαχρονικά διεκδικεί μόνιμο προσωπικό και εγώ είμαι θιασώτης αυτής της άποψης.
Κάποιοι τομείς της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να δοθούν σε ιδιώτες, αλλά πρέπει να
παραμείνουν κάτω από δημόσιο έλεγχο. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα της
αποκομιδής των απορριμμάτων, με χρήματα που πληρώνουν οι δημότες και δεν έχουν σχέση με τον
Κρατικό προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δοθεί η ελευθερία των κινήσεων στους Δήμους, κάτω από
έλεγχο δεν λέω ανεξέλεγκτα, έτσι ώστε με βάση τα χρήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα να κάνει ο κάθε
Δήμος τις αντίστοιχες προμήθειες εξοπλισμού και βεβαίως τις αντίστοιχες προσλήψεις προσωπικού.
Αυτά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ως Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κάτι που καθημερινά διεκδικούμε.
Δυστυχώς στα πλαίσια των μνημομιακών Νόμων, αλλά και επειδή εμείς ως Αυτοδιοίκηση τα
προηγούμενα χρόνια το είχαμε "ξεχειλώσει" εντελώς το σύστημα παίρνοντας υπεράριθμους εργάτες
χωρίς αυτό να χρειάζεται, φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.
Η διαδημοτική κινητικότητα, που ίσχυσε τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έφερε αποτέλεσμα. Δεν υπήρξαν
πολλοί υπάλληλοι που δέχθηκαν να μετακινηθούν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι στον τομέας της
καθαριότητας, που είναι πάρα πολύ απαιτητικός, οι ίδιοι οι Δήμαρχοι και τα δημοτικά Συμβούλια δεν
επέτρεψαν σε πολλούς υπαλλήλους να μετακινηθούν. Άρα δεν είναι λύση αυτή. Η λύση είναι ξεκάθαρη,
μια και μοναδική. Απελευθέρωση των προσλήψεων σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρήματα
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δεν πέφτει κανένας λόγος στην κάθε Κυβέρνηση το πως θα διαχειρισθεί ο
Δήμος Αγιάς τα ανταποδοτικά του χρήματα που πληρώνουν οι δημότες.
Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω και είναι γενικής φύσεως είναι ότι πρέπει να πάμε σε οικονομίες
κλίμακας ειδάλλως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα όλο και περισσότερα έξοδα. Τι σημαίνει
αυτό; Ο Δήμος πρωτεύουσα του κάθε Νομού να "παίξει" άτυπα ένα ρόλο μητροπολιτικό. Γίνομαι πιο
σαφής. Πάμε στα οχήματα που έχουμε. Είναι οχήματα παλιά, έχουν τεράστια προβλήματα, τα
περισσότερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και βέβαια όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν τα
απαιτούμενα χρήματα για να κάνουμε τις απαραίτητες επισκευές. Τα χρηματοδοτικά πλαίσια, κακώς
κατά την άποψή μου, ρίχνουν το μεγάλο βάρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας την Περιφέρεια
σχεδόν χωρίς χρηματοδότηση. Όμως ποιο είναι το κομβικό σημείο στο οποίο πρέπει όλοι να
στρέψουμε τις δυνάμεις μας; Στο Δήμο Λαρισαίων, που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα, έχουν φύγει
από το αμαξοστάσιό του πολύ σοβαρά στελέχη, άνθρωποι δηλαδή που έχουν όλοι τους τη ζωή πάνω
στα απορριμματοφόρα και στη συντήρησή τους, οι καλύτεροι τεχνίτες σ’ όλον το Νομό και ο Δήμος δεν
μπορεί τους αντικαταστήσει. Το αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων, αν μπορούσε να προσλάβει το
κατάλληλο προσωπικό και με μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ όλων των Δήμων του Νομού, θα
μπορούσε να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες συντήρησης και στην καλύτερη τιμή. Είναι θέματα
λοιπόν που πρέπει να ξαναμπούν στο τραπέζι. Όμως, όλα αυτά είναι κάτω από τη σκιά της πολύ
άσχημης οικονομικής κατάστασης της οποίας βρισκόμαστε και μιας πολιτικής που λέει ότι πάρα
πολλές από τις υπηρεσίες του Δημοσίου γενικότερα και των Δήμων ειδικότερα, θα πρέπει να περάσουν
στους ιδιώτες. Αν με ρωτήσετε ποιό θα είναι το κόστος και ας μην κοιτάζουμε το Δήμο Αγιάς που
δημοπρατεί το δρομολόγιο με 340,00€, όπως είπε και ο κ. Λέτσιος, αυτό θα είναι σύμφωνα με τη
βασική κατεύθυνση και τις τιμές που έχει ορίσει το Υπουργείο που ανέρχονται στα 700€. Σήμερα
μπορεί να ‘ρθουν κάποιοι ιδιώτες, αύριο όμως αν δημιουργηθούν δύο μεγάλα τραστ στον τομέα της
καθαριότητα δεν θα υπάρχει κανένας ιδιώτης να ‘ρθει μ’ αυτές τις τιμές και θα αναγκαστούμε να το
πάμε και μεις στα 700€. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος που μπορεί να τον βρούμε μπροστά μας.
Θα ήθελα να σας πω και για τα ΣΔΙΤ που ανέφερε και ο κ. Ολύμπιος. Εμείς, στον ΦοΔΣΑ, καλούμαστε
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε μια επιπλέον μονάδα απ’ αυτές που έχουμε
στο ΧΥΤΑ, ειδάλλως θα έπρεπε από 1/1/2014, πήραμε μια παράταση μέχρι 31/12/2015, να
πληρώνουμε το περιβαλλοντικό πρόστιμο που είναι για τον πρώτο χρόνο 35€ ανά τόνο. Έχουμε
100.000 τόνους που διαχειριζόμαστε ως Νομός Λάρισας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι μόνο το
πρόστιμο χωρίς τη διαχείριση. Επειδή διερευνήσαμε τους δύο τρόπους που θα μπορούσε να
κατασκευασθεί αυτή η μονάδα, θέλω να σας πω ότι με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ το χρήμα που θα
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πάρουμε για να κατασκευάσουμε τη μονάδα και να αποπληρώσουμε τον ιδιώτη θα μας στοιχίσει
τουλάχιστον 9%, ενώ αν πάμε με δημόσια δαπάνη και ακόμα και με δανειοδότηση από ΤΠ&Δ, που
έχει κάνει μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία με την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και το
αντίστοιχο ταμείο της Ιταλίας, θα μας στοιχίσει 3,8%. Προσέξτε, 9% στην καλύτερη περίπτωση με τον
ιδιώτη, 3,8% με δημόσια επένδυση. Άρα νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε όλα απ’ την αρχή, πρέπει
να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι συνολικά ως Αυτοδιοίκηση, να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει ως
αποκλειστική αρμοδιότητα, έτσι ώστε να είμαστε ανταποδοτικοί στα χρήματα που δίνουν οι συμπολίτες
μας. Είναι όμως ένα πάρα πολύ μακρινό σχέδιο και βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από μας, εξαρτάται
κυρίως από τις προθέσεις που έχει η Κεντρική Διοίκηση. Γιατί όλα τα αλλάζεις σε θεωρητικό επίπεδο,
αλλά αύριο το πρωί πρέπει κάποιος να μαζέψει τα σκουπίδια.
Και κάτι τελευταίο. Είναι γνωστό ότι υπήρξε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλη παρέμβαση
από εξ Υπουργών Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την έγκριση των θέσεων ορισμένου χρόνου, στο να
μας κόψει θέσεις που ζητούσαμε. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε ζητήσει 52 θέσεις μας
εγκρίθηκαν μόνον 8. Δηλαδή είναι και ανθρωπίνως αδύνατο να λειτουργήσουμε με άλλον τρόπο, αυτή
τι στιγμή, παρά μόνο μ’ αυτόν που προτείνουμε σήμερα. Και επαναλαμβάνω και πρέπει να το
συγκρατήσουμε όλοι μας αυτό, όχι με χρήματα του Κρατικού προϋπολογισμού, αλλά με χρήματα δικά
μας, των δημοτών μας. Άρα λοιπόν εκεί είναι η μεγάλη στρέβλωση και πιστεύω ότι αυτός ο διάλογος
θα ξεκινήσει από το μηδέν και θα ξαναβάλουμε κάτω τα κοστολόγια, για να δούμε τι είναι αυτό που
τελικά συμφέρει. Θα συμφωνήσω ότι η οικονομία δεν είναι κάτι στατικό. Σήμερα μια μείωση ενός
κόστους μπορεί να φαντάζει ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν το δούμε όμως μακροπρόθεσμα
θα αντιληφθούμε ότι δημιουργεί προβλήματα σε μια άλλη κοινωνική ομάδα που ανατροφοδοτεί την
τοπική οικονομία».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λέτσιου Βασίλειου,,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011,
- τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α’), όπως ισχύει,
- 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 της κας Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) και των κ.κ. Καλαγιά
Γρηγόριου, Αναστασίου Ιωάννη, Αράπη Χρήστου, Βατζιά Αντίγονου, Μασούρα Γεώργιου και
Τριανταφύλλου Αθανάσιου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του
Α. Διαπιστώνει 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. Εγκρίνει 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
Παλαιοπύργου, 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.
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2. 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.
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 2015.
Γ. Καθορίζει ως τρόπο δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών» τη διενέργεια
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 222.055,08 Ευρώ (με το ΦΠΑ).
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας Μαρούδα - Λιαράτσικα
Χαδίνα (Νίνα) και κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς
Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που αναφέρονται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

