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Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 103/2019
Σύναψη
σύμβασης
παροχής
υπηρεσιών για την συλλογή και
μεταφορά στερεών αποβλήτων του
Δήμου
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 26ην του μηνός Ιουνίου
του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης,
μετά από την υπ’ αριθ. 5070/278/21-06-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,
όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010, όπως και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2
του Ν.4257/2014.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «14 »
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
6.ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
10.ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
10. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
11. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12..ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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13. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΝΤΑΦΛΟΣ και κλήθηκαν νόμιμα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά
την διάρκεια της εκφώνησης των ονομάτων
των Προέδρων και Εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την
εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Τριάδας (Ζώης
Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ),
Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Αχλαδέας (Σκουλίκας Κωνσταντίνος),
Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος), Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος),
Γεωργάνων
(Νίκας
Οδυσσεύς),
Δωδώνης(Μήτσης
Χριστόδουλος)
Επισκοπικού (Τασιούλας Θωμάς), Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος),
Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας (Γκότοβος Γεώργιος), Κοπάνης
(Δρόσος Ιωάννης), Κωστάνιανης
(Κανδρέλης Δημήτριος), Μελιγγών
(Κωστούλας Σταύρος) , Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών
(Φαρμάκης Πέτρος), Πεντολάκκου (Τόλης Χρήστος), Σενίκου ( Βασιλείου
Νικόλαος).
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: ,
Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίου Νικολάου (Τζαλαβρά Mαρίνα),
Αλεποχωρίου – Μπότσαρη (Παργανάς Ευάγγελος), Αρτοπούλας
(Παπαδοπούλου Αρετή), Ασπροχωρίου (Κάλλος Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς
(Χαρίτος Ανδρέας), Βαρλαάμ(Ρίζος Βασίλειος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης
Αθανάσιος), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Δραμεσιών (Σουμάλας
Χριστόφορος), Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος),
Κουκλεσίου (Κίτσος Γεώργιος), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης), Κρυφοβού
(Σκλιβανίτης Γεώργιος), Λίππας (Μπέτσης Δημήτριος), Μαντείου (Ντάρας
Θεόδωρος), Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Μπεστιάς (Κολιάκης
Χαράλαμπος), Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών (Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων
(Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Ράιδος Ιωάννης), Ραβενίων ( Δήμος
Ηλίας), Ρωμανού
(Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σερβιανών (Κωστής
Λάμπρος), Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης
Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης
(Χρήστου Θωμάς), Σμυρτιάς
(Παπαϊωάννου Χριστόφορος), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας), Ψήνας ( Γιώτης
Βασίλειος.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ αποχώρησαν από την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της συζήτησης του τρίτου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης,
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του
Ν.3852/2010,, ως τρίτο στην σειρά το θέμα:: «Σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του
Δήμου » και στην συνέχεια για ενημέρωση του σώματος ανέφερε ότι: Με την
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική
επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το
δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρότασηεισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι'
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, με την σειρά
εκλογής.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει το παραπάνω θέμα, και το κατεπείγον οφείλεται
στο γεγονός ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις άμεσα η διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου για την αποκομιδή των απορριμμάτων η οποία είναι χρονοβόρα και
υπάρχει κίνδυνος να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της
υπάρχουσας σύμβασης και επομένως το θέμα θεωρείται κατά την κρίση μας
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, εκτός ημερήσιας
διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε Ομόφωνα
να συζητηθεί, το παραπάνω θέμα τρίτο στην σειρά πριν την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενη το εν
λόγω θέμα, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λαδόπουλο να
εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Το άρθρο 61 «Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας» του Ν. 3979/2011 αναφέρει ότι:
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. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και
273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 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.
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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 .
Στο δήμο μας μέχρι και τις 2/10/2019 η αποκομιδή απορριμμάτων σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες, εκτελείται από ιδιώτη εργολάβο που προέκυψε κατόπιν
διαγωνισμού.
Οι λόγοι για τους οποίους είχε καταφύγει ο δήμος στην ανάδειξη αναδόχου,
αντί να αποκομίσει και μεταφέρει τα απορρίμματα με δικά του μέσα και
προσωπικό ήταν και παραμένουν οι ίδιοι:
1. Έλλειψη απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο Δήμος διαθέτει ένα όχημα
αυτού του τύπου το οποίο είναι πλέον των (23) ετών το οποίο απαιτεί
ικανή δαπάνη προκειμένου να καταστεί λειτουργικό, και ένα
πεπαλαιωμένο (έτος έκδοσης άδειας 1983) που δεν εμπνέει
εμπιστοσύνη για διαρκή λειτουργία σ’ ένα τόσο ευπαθή τομέα όπως η
καθαριότητα, και ιδίως τους θερινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες,
την αύξηση των κατοίκων και της τουριστικής κίνησης στην περιοχή και
στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
2. Σχεδόν ολοσχερή έλλειψη εργατικού προσωπικού (υπηρετούν στον
Δήμο συνολικά 4 υπάλληλοι εργάτες και 2 οδηγοί), όταν το
πλήρωμα κάθε οχήματος για την αποκομιδή θα πρέπει να έχει δύο
εργάτες, οδηγό , συν εφεδρικό προσωπικό για τις άδειες ή ασθένειες
των υπαλλήλων των απορριμματοφόρων.
Με τον κανόνα μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις ο δήμος μας
είναι αδύνατον να καλύψει έστω και μια θέση εντός της τρέχουσας
περιόδου.
Οι προσλήψεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας δεν λύνουν το
θέμα γιατί αφήνουν κενά διαστήματα, ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη
δημόσια υγεία από την ανεπαρκή αποκομιδή λόγω έλλειψης
προσωπικού.
Εξάλλου η λειτουργία με ίδια μέσα και προσωπικό 3
απορριμματοφόρων κοστίζει περίπου 200.000,00€ σε ετήσια βάση, ποσό
περίπου κατά 40% υψηλότερο από τον ιδιώτη ανάδοχο.
Επομένως είναι εξαιρετικά επωφελές σε οικονομικό επίπεδο να
προχωρήσει ο δήμος στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2019, πέραν της αδυναμίας κάλυψης της εν λόγω υπηρεσίας από τακτικό
ή έκτακτο προσωπικό και απορριμματοφόρα οχήματα.
Προτείνεται
η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή (αποκομιδή) και
μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) όλων των Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου Δωδώνης από 2/10/2019 μέχρι και 02/10/2020 σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, Εθνικές και Ευρωπαϊκές.
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Δημητρίου, Δωδώνης, Λάκκας
Σουλίου και Σελλών, του Δήμου Δωδώνης με δική του ευθύνη (διαθέτοντας τον
κατάλληλο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό) σε χώρο νόμιμης διάθεσης
ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων, περιοδικό πλύσιμο απολύμανση των κάδων. Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον
ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:
Συχνότητα Αποκομιδής
Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου
Για τους οικισμούς Επισκοπικό, Κάτω Μουσιωτίτσα & Νέα Μουσιωτίτσα ,
Κρυφοβό, Κάτω Κρυφοβό, Σερβιανά, Αβγό, Ταξιάρχης δύο (2) φορές την
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εβδομάδα ενώ για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς μία (1) φορά την
εβδομάδα.
Δ.Ε. Δωδώνης
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε.
Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε. , εκτός από τις Τ.Κ. Αχλαδέων,
Γεωργάνων, Σμυρτιάς, όπου η αποκομιδή θα πραγματοποιείται μια (1) φορά
στις δύο(2) εβδομάδες για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Ιούνιος (και
ειδικότερα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Ιουνίου ) και μια φορά την εβδομάδα
από Ιούνιο – Σεπτέμβριο
(και ειδικότερα από 15 Ιουνίου μέχρι 15
Σεπτεμβρίου) .
Δ.Ε. Σελλών
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε. εκτός από τις Τ.Κ. Λίππας,
Καταμάχης, Παρδαλίτσας, Κερασέας, Κουμαριάς, Ανθοχωρίου όπου η
αποκομιδή θα πραγματοποιείται μια (1) φορά στις δύο (2) εβδομάδες για το
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Ιούνιος (και ειδικότερα από 16 Σεπτεμβρίου
μέχρι 14 Ιουνίου) και μια φορά την εβδομάδα από Ιούνιο – Σεπτέμβριο (και
ειδικότερα από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ).
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταστημάτων μαζικής εστίασης επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών στις
Τ.Κ. Κουκλεσίου, Σερβιανών, στην περιοχή Χάνι Τερόβου, του εμπορικού
κέντρου ΙΚΕΑ και στις Τ.Κ. Κρυφοβού και Επισκοπικού καθώς και των
καταστημάτων μαζικής εστίασης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου των
Τ.Κ. Κοπάνης, Βαργιάδων, Αχλαδέας, Δερβιζιάνων, Ρωμανού,
Σιστρουνίου, καθώς και Μελλιγών, Μαντείου, Δωδώνης, Τύριας η
αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται επιπρόσθετα μια
(1) φορά την εβδομάδα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (από 01/07
έως 31/08 ήτοι 9 εβδομάδες) .
Όταν θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη ή εκδηλώσεις , τοπικές ή γενικές εορτές
καθώς και πανηγύρια, θα γίνεται αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων
και εκτός των προαναφερόμενων δρομολογίων, από συγκεκριμένους χώρους
και τοποθεσίες όπου θα υποδεικνύονται
από τους υπεύθυνους κατόπιν
συνεννοήσεως.
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου
ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί,
πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, νεκροταφεία και ξενοδοχεία –
καταστήματα που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός των τυποποιημένων
κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή και εντός σακουλών που θα
τοποθετούνται σε προκαθορισμένα σημεία στις άκρες του δρόμου.
Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον
Δήμο κάδοι απορριμμάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του
υποδείξει η Δημοτική αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη.
Επιπλέον ορίζεται ότι η αποκομιδή, η συγκέντρωση και η μεταφορά θα πρέπει
να γίνεται και από χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η προσέγγιση,
ακόμα και εντός οικισμών, λόγω στενών δρόμων, με τη χρησιμοποίηση
επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους του εργολάβου.
Πλύση – απολύμανση κάδων
Πλύσιμο - απολύμανση των κάδων, θα πραγματοποιηθεί μία φορά κατά την
διάρκεια της σύμβασης τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο.
Η πλύση - απολύμανση των κάδων γίνεται με ζεστό νερό και εγκεκριμένο
βιολογικό απολυμαντικό με αυτοκίνητο πλυντήριο (ή όπως ορίζεται στο
παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 114218/1997), επίσης θα πραγματοποιείται και η
δια ψεκασμού απολύμανση του πέριξ των κάδων συλλογής χώρου. Ρητά
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διευκρινίζεται ότι τα απόνερα της πλύσης θα συλλέγονται εντός του ειδικού
οχήματος και δε θα εκχύνονται στο περιβάλλον. Μετά την εκκένωση των
κάδων από τα απορρίμματα, το προσωπικό θα αναλαμβάνει την φόρτωση των
κάδων στο ειδικό όχημα προς πλύση και απολύμανση. Η διάθεση των υγρών
αποβλήτων θα γίνεται σε βιολογικό καθαρισμό με δαπάνη του αναδόχου.
Προκαλούμενη δαπάνη
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 125.000,00 € Κ.Α. 20-6277.001
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. και θα κατανεμηθεί αντίστοιχα στα έτη
2019 και 2020
Το ποσό του έτους 2019 βαρύνει τον ΚΑ 20-6277.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου Δωδώνης με τίτλο “Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο
61 Ν. 3979/2011)„ και προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
αυτού.
Το ποσό του έτους 2020 θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό και θα
προέρχεται από την ίδια πηγή.
Αν για οποιοδήποτε λόγο αργήσει η υπογραφή σύμβασης, ισχύει αυτή από της
υπογραφής της με τις ίδιες προϋποθέσεις και φυσικά δε θα υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των 125.000,00 € επιμερισμένο αναλογικά για τα έτη 2019 και
2020 και θα είναι ετήσιας διάρκειας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την παραλαβή της
αντίστοιχης μηνιαίας εργασίας του αναδόχου από την αρμόδια επιτροπή.
Υποχρέωση του αναδόχου, πριν την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
από τον Δήμο, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία, από τα
οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει τηρήσει το πρόγραμμα με βάση την σύμβαση
που έχει υπογράψει.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 10 της
συνεδρίασης της 26-06-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Λαδόπουλος Σπυρίδων και
τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006), καθώς και τον
προϋπολογισμό του Δήμου Οικον. έτους 2019.

Αποφασίζει O μόφωνα
Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας
για την συλλογή (αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων
(απορριμμάτων) των Δημοτικών Ενοτήτων Aγίου Δημητρίου, Λάκκας Σουλίου,
Δωδώνης και Σελλών του Δήμου Δωδώνης με ίδια μέσα του Δήμου, για το
χρονικό διάστημα που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, καθώς το προσωπικό
και ο εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκούν για την εκτέλεση των υπηρεσιών
καθαριότητας και ανατίθενται, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σε ιδιώτη οι
υπηρεσίες καθαριότητας για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια
μέσα του Δήμου, με σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή
(αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων
του Δήμου Δωδώνης, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, εθνικές και ευρωπαϊκές.
Αναλυτικά: 1. Ανατίθεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την
συλλογή (αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) των
Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Δημητρίου, Λάκκας Σουλίου, Δωδώνης και
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Σελλών του Δήμου Δωδώνης, από 02/10/2019 ως 02/10/2020 σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, εθνικές και ευρωπαϊκές.
Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των
απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Δημητρίου, Δωδώνης, Λάκκας
Σουλίου και Σελλών, του Δήμου Δωδώνης με δική του ευθύνη (διαθέτοντας τον
κατάλληλο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό), σε χώρο νόμιμης διάθεσης
ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων, περιοδικό πλύσιμο απολύμανση των κάδων με τα ανάλογα μέσα.
2. Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο ανά Δημοτική
Ενότητα ως εξής:
Συχνότητα Αποκομιδής
Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου
Για τους οικισμούς Επισκοπικό, Κάτω Μουσιωτίτσα & Νέα Μουσιωτίτσα ,
Κρυφοβό, Κάτω Κρυφοβό, Σερβιανά, Αβγό, Ταξιάρχης δύο (2) φορές την
εβδομάδα ενώ για όλους τους υπόλοιπους οικισμούς μία (1) φορά την
εβδομάδα.
Δ.Ε. Δωδώνης
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε.
Δ.Ε. Λάκκας Σουλίου
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε., εκτός από τις Τ.Κ. Αχλαδέων,
Γεωργάνων, Σμυρτιάς, όπου η αποκομιδή θα πραγματοποιείται μια (1) φορά
στις δύο(2) εβδομάδες για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Ιούνιος (και
ειδικότερα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Ιουνίου ) και μια φορά την εβδομάδα
από Ιούνιο – Σεπτέμβριο
(και ειδικότερα από 15 Ιουνίου μέχρι 15
Σεπτεμβρίου) .
Δ.Ε. Σελλών
Μια φορά την εβδομάδα για όλη τη Δ.Ε. εκτός από τις Τ.Κ. Λίππας,
Καταμάχης, Παρδαλίτσας, Κερασέας, Κουμαριάς, Ανθοχωρίου όπου η
αποκομιδή θα πραγματοποιείται μια (1) φορά στις δύο (2) εβδομάδες για το
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος – Ιούνιος (και ειδικότερα από 16 Σεπτεμβρίου
μέχρι 14 Ιουνίου) και μια φορά την εβδομάδα από Ιούνιο – Σεπτέμβριο (και
ειδικότερα από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ).
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταστημάτων μαζικής εστίασης επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών στις
Τ.Κ. Κουκλεσίου, Σερβιανών, στην περιοχή Χάνι Τερόβου, του εμπορικού
κέντρου ΙΚΕΑ και στις Τ.Κ. Κρυφοβού και Επισκοπικού καθώς και των
καταστημάτων μαζικής εστίασης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου των
Τ.Κ. Κοπάνης, Βαργιάδων, Αχλαδέας, Δερβιζιάνων, Ρωμανού,
Σιστρουνίου, καθώς και Μελλιγών, Μαντείου, Δωδώνης, Τύριας η
αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται επιπρόσθετα μια
(1) φορά την εβδομάδα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (από 01/07
έως 31/08 ήτοι 9 εβδομάδες) .
Όταν θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη ή εκδηλώσεις, τοπικές ή γενικές εορτές
καθώς και πανηγύρια, θα γίνεται αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων
και εκτός των προαναφερόμενων δρομολογίων, από συγκεκριμένους χώρους
και τοποθεσίες όπου θα υποδεικνύονται
από τους υπεύθυνους κατόπιν
συνεννοήσεως.
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου
ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί,
πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, νεκροταφεία και ξενοδοχεία –
καταστήματα που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός των τυποποιημένων
κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή και εντός σακουλών που θα
τοποθετούνται σε προκαθορισμένα σημεία στις άκρες του δρόμου.
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Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον
Δήμο κάδοι απορριμμάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του
υποδείξει η Δημοτική αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη.
Επιπλέον ορίζεται ότι η αποκομιδή, η συγκέντρωση και η μεταφορά θα πρέπει
να γίνεται και από χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η προσέγγιση,
ακόμα και εντός οικισμών, λόγω στενών δρόμων, με τη χρησιμοποίηση
επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους του εργολάβου.
Πλύση – απολύμανση κάδων
Πλύσιμο - απολύμανση των κάδων, θα πραγματοποιηθεί μία φορά κατά την
διάρκεια της σύμβασης τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο.
Η πλύση - απολύμανση των κάδων γίνεται με ζεστό νερό και εγκεκριμένο
βιολογικό απολυμαντικό με αυτοκίνητο πλυντήριο (ή όπως ορίζεται στο
παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 114218/1997), επίσης θα πραγματοποιείται και η
δια ψεκασμού απολύμανση του πέριξ των κάδων συλλογής χώρου. Ρητά
διευκρινίζεται ότι τα απόνερα της πλύσης θα συλλέγονται εντός του ειδικού
οχήματος και δε θα εκχύνονται στο περιβάλλον. Μετά την εκκένωση των
κάδων από τα απορρίμματα, το προσωπικό θα αναλαμβάνει την φόρτωση των
κάδων στο ειδικό όχημα προς πλύση και απολύμανση. Η διάθεση των υγρών
αποβλήτων θα γίνεται σε βιολογικό καθαρισμό με δαπάνη του αναδόχου.
Προκαλούμενη δαπάνη
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 125.000,00 € Κ.Α. 20-6277.001
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. και θα κατανεμηθεί αντίστοιχα στα έτη
2019 και 2020
Το ποσό του έτους 2019 βαρύνει τον ΚΑ 20-6277.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου Δωδώνης με τίτλο “Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο
61 Ν. 3979/2011)„ και προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
αυτού.
Το ποσό του έτους 2020 θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό και θα
προέρχεται από την ίδια πηγή.
Γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο αργήσει η υπογραφή σύμβασης, ισχύει αυτή από
της υπογραφής της με τις ίδιες προϋποθέσεις και φυσικά δε θα υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των 125.000,00 € επιμερισμένο αναλογικά για τα έτη 2019 και
2020 και θα είναι ετήσιας διάρκειας.
Δ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την παραλαβή της
αντίστοιχης μηνιαίας εργασίας του αναδόχου από την αρμόδια επιτροπή.
Υποχρέωση του αναδόχου, πριν την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
από τον Δήμο, να προσκομίσει τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία, από τα
οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει τηρήσει το πρόγραμμα με βάση την σύμβαση
που έχει υπογράψει.
Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 103/2019.
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 103/2019
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