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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 440/21-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και 
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  12. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  13. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  15. Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης**  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης **  17. Καρατέγος Μιχάλης** 

8. Ντόντος Γεωργ.    18. Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος**  19. Διψάνας Αχιλλεύς** 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος*  20. -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Σαΐτης Αστέριος 

2. Νικολάου Γεώργιος      6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7. Τσεργάς Κων/νος  

4. Νταναβάρα Αργυρή  8. Χαδουλός Κων.                
Αν και νόμιμα κληθέντες 

*  ήρθε κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος 
  **  δια τηλεδιάσκεψης 

  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 2ο  ). «Ανάθεση εργασιών καθαριότητας (ογκώδη) σε ιδιώτες» 
Αριθμός   Απόφασης ( 3 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
 



Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 ορίζονται τα εξής:  
«1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 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, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την 
απόφαση 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: «Με το άρθρο 

179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και 
ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία 
εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και 
ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση 
των υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, 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. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να 
θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε 
αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα 
έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου ΕΣ 
και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια 
που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική σκέψη της διάταξης). 
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.» 
 

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας, ο Δήμος μας δεν έχει τα 
απαιτούμενα μηχανήματα και το εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
στις διαρκείς ανάγκες μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων. 
 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι 
εξής:  
1) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε. ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ για την περίοδο από 

01/02/2022 έως 31/12/2022 
2) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε. ΝΕΣΣΩΝΟΣ για την περίοδο από 01/02/2022 

έως 31/12/2022 
3) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ για την περίοδο από 

01/02/2022 έως 31/12/2022 
4) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ για την περίοδο από 01/02/2022 

έως 31/12/2022 
5) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ για την περίοδο από 

01/02/2022 έως 31/12/2022 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει, την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 
178 του Ν.4635/2019, την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας λόγω έλλειψης 



απαιτούμενων μηχανημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού, την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
και μετά από διαλογική συζήτηση [Κωστή ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ, λέγοντας πως οι Δήμοι θα πρέπει να 
διαχειρίζονται οι ίδιοι τα απορρίμματά τους. Να μην επιβαρύνονται οι δημότες].  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Α. Διαπιστώνει την έλλειψη απαιτούμενων μηχανημάτων και την έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού  
 

Β. Αποφασίζει την ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:  
 

1) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην ΔΔ..ΕΕ..  ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΟΟΥΥ, για την περίοδο 

ααππόό  0011..0022..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002222 
 

2) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην ΔΔ..ΕΕ..  ΝΝΕΕΣΣΣΣΩΩΝΝΟΟΣΣ, για την περίοδο από 

0011..0022..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002222.. 
 

33))  Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην ΔΔ..ΕΕ..  ΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΥΥ, για την περίοδο 

ααππόό  0011..0022..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002222..  
 

4) Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην ΔΔ..ΕΕ..  ΓΓΟΟΝΝΝΝΩΩΝΝ, για την περίοδο από 

0011..0022..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002222.. 
 

55))  Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην ΤΤ..ΚΚ..  ΑΑΜΜΠΠΕΕΛΛΑΑΚΚΙΙΩΩΝΝ, για την περίοδο 

ααππόό  0011..0022..22002222  έέωωςς  3311..1122..22002222..  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   3/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Μαϊμάρης Δημήτριος 


