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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/23-10-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 120/2020
Θέμα 7ο: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηράκλειας.
Σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ’ αρ.163/29-05-2020
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.11721/19-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως
αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4
5

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας

Μαλαματής
Δημήτριος

Μπουντράκης
Τζήκας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος
Νικόλαος

Μέλος
Μέλος

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

6 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος
Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Αντιπρόεδρος Πατούσης
Ο οποίος δεν προσήλθε
Μέλος
αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
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Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αρ.11358/13-10-2020 εισήγηση του
Αντιδημάρχου Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Τσομπανίδη η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
• Tην παρ.1 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,(ΦΕΚ 53/11-3-2020 τεύχος Α’ ) 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,
συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την ως άνω απόφαση
καθορίζονται κυρίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η
περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
• Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87/7-6-2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης".
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης της καθαριότητας στο Δήμο
Το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηράκλειας έχει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης ενδεικτικώς των κάτωθι υπηρεσιών: συλλογής και μεταφοράς των
απορριμμάτων, πλύσης κάδων απορριμμάτων, εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης,
διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, νεκροταφείων, ρεμάτων,
δασυλλίων, φρεατίων και σχαρών όμβριων υδάτων, ερεισμάτων, δημοτικών κτιρίων, μεταφορές
φερτών υλικών που προέρχονται από θεομηνίες, κ.ο.κ.
Ο Δήμος μας στην παρούσα κατάσταση έχει αναλάβει την εκτέλεση μέρους των παραπάνω
υπηρεσιών με ίδια μέσα, ήτοι εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και έχει αναθέσει σε ιδιώτη,
μέσω δημόσιας σύμβασης, για δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες (δικαίωμα προαίρεσης), το έργο της
αποκομιδής απορριμμάτων του συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηράκλειας καθώς
και του καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων .
Η σημερινή κατάσταση του Δήμου είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με την προγενέστερη, όπου
μέρος των παραπάνω υπηρεσιών εκτελούνταν με προσωπικό και μέσα του Δήμου, και αυτό για
τους παρακάτω λόγους:
Έλλειψη σε τακτικό προσωπικό για την εν γένει καθαριότητα του Δήμου με αποτέλεσμα
να μην διασφαλίζεται η αρτιότητα και η έγκαιρη εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου αρχίζει να παλιώνει με αποτέλεσμα το
κόστος συντήρησής του να είναι ασύμφορο για το Δήμο.
Οι βλάβες που παρουσιάζουν τα απορριμματοφόρα είναι πολλές και η διαδικασία
αποκατάστασης τους σύνθετη, καθώς ο Δήμος δε διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό μηχανικών
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οχημάτων και η ανάθεση επισκευής τους απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Επίσης λόγω της
μεγάλης απόστασης του Δήμου από εξειδικευμένα συνεργεία, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
στην αποκατάσταση και την επανεισαγωγή των οχημάτων σε χρήση.
Πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στα απομακρυσμένα
σημεία, τα οποία είναι πολλά και διάσπαρτα στην περιφέρεια του Δήμου.
Πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων.
Πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων πράσινων υπολειμμάτων
(από κλαδεύσεις δέντρων, κοπή χόρτων κλπ.).
Αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών πλύσης κάδων με αποτέλεσμα την έντονη δυσοσμία
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και κίνδυνο δημιουργίας εστιών μόλυνσης.
Πλημμελής εκτέλεση στον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείες, αθλητικοί
χώροι κ.λ.π.).
Ο Δήμος μας αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες καθαριότητας προς τους πολίτες ως πρώτης
προτεραιότητας και θα πρέπει επομένως να συνεχίσει να καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες με
τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και ποσοτικές υπηρεσίες, και μάλιστα όταν
αυτές είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Ο Δήμος Ηράκλειας έχει πληθυσμό 21.145 κατοίκους (απογραφή 2011) και αποτελείται από τρεις
Δημοτικές Ενότητες, Ηράκλειας (12.092 κατ.), Σκοτούσσας (5.135 κατ.) και Στρυμονικού (3.918
κατ.).
Περιλαμβάνει μία δημοτική, είκοσι τοπικές κοινότητες και τέσσερις οικισμούς, οι οποίοι
κατανέμονται σε έκταση 448.790 στρ. Η τεράστια έκταση του Δήμου έχει ως αποτέλεσμα να
απαιτεί από τα απορριμματοφόρα οχήματα την κάλυψη αποστάσεων πολλών χιλιομέτρων για
την εκτέλεση της αποκομιδής. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την εκτέλεση των λοιπών εργασιών
καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος καυσίμων, συντηρήσεων
των οχημάτων, αλλά και ο χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων.
2. Ανάλυση αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας
Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, πράσινων
υπολειμμάτων-εργασίες πρασίνου, ογκωδών απορριμμάτων, πλύσης κάδων και
οδοκαθαρισμού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΕΜ. ΕΙΔΟΣ

1.

Υπηρεσίες
Αποκομιδής
απορριμμάτων

3

Απορριμματοφόρα 3

6

2.

Υπηρεσίες
Αποκομιδής

1

Απορριμματοφόρο 1

2

ΟΔΗΓΟΙ

ΕΡΓΑΤΕΣ
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
Σύνολο

ανακυκλώσιμων
υλικών
Υπηρεσίες
Αποκομιδής ογκωδών
και ΑΕΚΚ
Υπηρεσίες
μηχανοκίνητου
οδοκαθαρισμού
Υπηρεσίες
χειρωνακτικού
οδοκαθαρισμού
Υπηρεσίες
πλύσης
κάδων
Υπηρεσίες
μεταφοράς
υλικών
κ.λ.π.
Εφεδρικοί-ΡεπόΆδειες

1

Φορτηγό

1

2

1

Μηχανοκίνητο
σάρωθρο

1

-

-

-

-

6

1

Φορτηγό
καδοπλυντήριο

1

2

1

Φορτηγό

1

2

Απορριμματοφόρα 1
9

2
16

3. Οικονομοτεχνικά στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων/
οδοκαθαρισμού κοινοχρήστων χώρων

3.1. Προσωπικό και μέσα που διαθέτει ο Δήμος
Ο Δήμος μας διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους στην υπηρεσία
αποκομιδής απορριμμάτων/ οδοκαθαρισμού κοινοχρήστων χώρων:
3.1.1. Μηχανολογικός εξοπλισμός:
Πέντε (5) φορτηγά απορριμματοφόρα, από τα οποία τα (3) μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ
τα υπόλοιπα 2 είναι παροπλισμένα λόγω σοβαρών μηχανολογικών προβλημάτων και
παλαιότητας.
3.1.2. Προσωπικό:
Ο Δήμος Ηράκλειας διαθέτει μόνιμο προσωπικό επτά (7) οδηγούς και τρείς (3) εργάτες
καθαριότητας.
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα για τις καθημερινές ανάγκες της συλλογής και
μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων, είναι απαραίτητα τρία (3) απορριμματοφόρα με το
πλήρωμά τους, δηλαδή τρεις (3) οδηγοί και έξι (6) εργάτες συνοδοί.
Για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών είναι απαραίτητο ένα (1)
απορριμματοφόρο με το πλήρωμά του, δηλαδή ένας (1) οδηγός και δύο (2) εργάτες συνοδοί.
Επιπλέον απαιτείται πλήρωμα ενός (1) οδηγού και δύο (2) εργατών για τη χρήση του οχήματος
πλύσης κάδων, το οποίο έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος .
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Φυσικά απαιτούνται επιπλέον οδηγοί τόσο για την κίνηση των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου
(επιβατικά και φορτηγά), όσο και για την αναπλήρωσή του τακτικού προσωπικού (κανονικές,
αναρρωτικές άδειες, επιπλέον ώρες εργασίας κλπ).
3.1.3. Κόστος επιβάρυνσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην περίπτωση που θα
εκτελούνταν από το Δήμο
• Κόστος προσωπικού (για τρία πληρώματα και ένα εφεδρικό):
α) Οδηγού με 15 έτη προϋπηρεσία (κόστος εργασίας, Κυριακές, αργίες, υπερωριακή
απασχόληση) είναι ίσο με 1.650,00€ ανά μήνα,
άρα 1.650,00€ Χ 12 μήνες Χ 4 άτομα = 79.200,00€.
β) Εργάτη καθαριότητας με 15 έτη προϋπηρεσία (κόστος εργασίας, Κυριακές, αργίες, υπερωριακή
απασχόληση) είναι ίσο με 1.550,00€ ανά μήνα
άρα 1.550,00€ Χ 12 μήνες Χ 8 άτομα = 148.800,00€.
• Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Αφορά αποκατάσταση βλαβών καθώς και προγραμματισμένες συντηρήσεις που εκτιμάται σε
7.000,00€ ανά όχημα Χ 5 = 35.000,00€.
• Κόστος καυσίμων
3 οχήματα Χ 90χιλ./ημέρα ανά όχημα Χ 260 ημέρες/έτος Χ 1,30€/λίτρο Χ 0,7λιτ./χιλ. = 63.882,00€
• Τέλη κυκλοφορίας-Ασφάλιστρα
5 οχήματα (με τα εφεδρικά) Χ 2.500,00€/ανά όχημα =12.500,00€
• Κόστος Αποσβέσεων Οχημάτων σε χρήση
3 οχήματα (υπάρχοντα) Χ 100.000,00€ Χ 10% = 30.000,00€
• Κόστος Αποσβέσεων νέων οχημάτων
2 οχήματα (νέα οχήματα) Χ 150.000,00€ Χ 12,5% = 37.500,00€
• Λοιπά κόστη όπου συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως ειδών ατομικής προστασίας,
διαφόρων αναλωσίμων, ιατρού εργασίας κ.λ.π.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προσωπικό (Οδηγοί)
Προσωπικό (Εργάτες Καθαριότητας)
Κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
Κόστος καυσίμων
Τέλη κυκλοφορίας-Ασφάλιστρα
Κόστος Αποσβέσεων Οχημάτων σε χρήση

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
79.200,00€
148.800,00€
35.000,00€
63.882,00€
12.500,00€
30.000,00€

7.

Κόστος Αποσβέσεων νέων Οχημάτων

37.500,00€
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8.
Λοιπά κόστη
Σύνολο

15.000,00€
421.882,00€

3.1.4. Κόστος επιβάρυνσης υπηρεσιών οδοκαθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στην περίπτωση
που θα εκτελούνταν από το Δήμο
•

•

•

Κόστος εργατών καθαριότητας
Επειδή στη μελέτη προϋπολογίστηκαν τέσσερις εργάτες καθαριότητας πεντάωρης
απασχόλησης έξι ημερών την εβδομάδα, στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό θα θεωρηθεί ότι
εργάζονται 4 εργάτες καθαριότητας πλήρους απασχόλησης (συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες
αδειών τους).
Το κόστος για έναν εργάτη με 15 έτη προϋπηρεσία (κόστος εργασίας, Κυριακές, αργίες,
υπερωριακή απασχόληση) είναι ίσο με 1.550,00€ ανά μήνα.
Συνολικό κόστος εργατών : 1.550,00€ Χ 12 μήνες Χ 4 άτομα = 74.400,00€
Κόστος οχήματος μετακίνησης
Καύσιμα: 1 όχημα Χ 60χιλ./ημέρα Χ 260 ημέρες/έτος Χ 0,15€/χιλ. = 2.340,00€
Τέλη κυκλοφορίας-Ασφάλιστρα 800,00€
Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών 3.000,00€
Λοιπά κόστη όπου συμπεριλαμβάνονται δαπάνες όπως ειδών ατομικής προστασίας,
διαφόρων αναλωσίμων, ιατρού εργασίας κ.λ.π.

Α/Α
1.
2.
3.
Σύνολο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργάτες καθαριότητας
Κόστος οχήματος μετακίνησης
Λοιπά κόστη( κόστος εξοπλισμού, αναλωσίμων,κ.λ.π.)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
74.400,00€
6.140,00€
5.000,00€
85.540,00€

4. Πρόταση ανάθεσης μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού
κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Ηράκλειας σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία, ανάλυση
κόστους.
Η ανάθεση του έργου σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία (υπό την παρούσα διαμορφωθείσα
κατάσταση) αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το προσφερόμενο έργο καθαριότητας και
αποκομιδής και ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας προτείνεται να
εκχωρηθούν οι υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και μέρους του
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χειρωνακτικού οδοκαθαρισμού του Δήμου Ηράκλειας για χρονικό διάστημα δύο ετών (με
δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους), έτσι ώστε η Δημοτική Αρχή να μπορεί να παρέχει όλες τις
υπόλοιπες υπηρεσίες καθαριότητας (ανακύκλωση, πλύση κάδων,κ.λ.π.) σε όλο το Δήμο με δικά
της μέσα και προσωπικό.
Η συνολική ετήσια δαπάνη του ως άνω εξοπλισμού και προσωπικού που απαιτείται, σύμφωνα με
την αριθμ. 30/2020 μελέτη έχει ως ακολούθως:
Α/Α
Είδος εργασίας
Δαπάνη ανά έτος (€)
1 Αποκοµιδή απορριµµάτων
278.152,80
2 Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
78.457,60
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.)
356.610,40
Φ.Π.Α. (24%)
85.586,50
Συνολικός Προϋπολογισμός
442.196,90
5. Συμπεράσματα
Α/Α
1.
2.
Διαφορά έτους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
(με Φ.Π.Α)

Συνολικό Κόστος υπηρεσιών εκτελούμενων από το Δήμο
(αποκομιδής και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων )
507.422,00€
Συνολικό Κόστος υπηρεσιών με ανάθεση σε ιδιώτη
442.196,90€
(σύμφωνα με την αριθμ. 30/2020 μελέτη)
65.225,10€

Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία όπως αναλύθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι με την ανάθεση
μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία, επιτυγχάνεται
οικονομία κλίμακας περίπου 65.000,00€ ετησίως και το κυριότερο αναβαθμίζονται παράλληλα οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Δημότες και τους επισκέπτες (αποτελεσματικότητα).
Η με αρ. 30/2020 μελέτη με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου Ηράκλειας» έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 884.393,79€ (δύο ετών χωρίς να
υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης) ποσό χαμηλότερο κατά 130.450,20€ σε σχέση με το ποσό
των 1.014.844,00€ (δύο ετών χωρίς δικαίωμα προαίρεσης) δηλαδή το ποσό που θα απαιτούσε ο
Δήμος για την εκτέλεση των ίδιων εργασιών χωρίς να υπολογίζεται και η τυχόν έκπτωση που
μπορεί να δώσει ο ανάδοχος, με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος για το Δήμο να αυξάνεται
ακόμη περισσότερο.
Από όλους τους ανωτέρω λόγους βεβαιώνεται η αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής
και μεταφοράς απορριμμάτων και του χειρωνακτικού οδοκαθαρισμού, του Δήμου Ηράκλειας με
ιδία μέσα του Δήμου, καθόσον:
1. Δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, για την εκτέλεση του
έργου, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.
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2. Δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να εκτελέσει με ίδια μέσα τις εργασίες
αυτές, για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.
Επιπλέον τονίζεται πως η ανάθεση σε εργολάβο ενεργεί προς όφελος του Δήμου, αφού η
εκτέλεση της υπηρεσίας καθίσταται οικονομικότερη.
Καθίσταται έτσι επιβεβλημένη η ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και
καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ηράκλειας με διαγωνισμό σε ιδιώτη, ώστε η
Δημοτική Αρχή να εξασφαλίσει τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και παράλληλα να διατηρηθεί η
αρχή της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο.
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδής Απορριμμάτων και
καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηράκλειας», σύμφωνα με την αριθ. 30/2020 μελέτη
που συνέταξε το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας, μετά τη
διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τους όρους του οποίου θα καθορίσει με
μεταγενέστερη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ » σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της, ανέρχεται στο ποσό των 884.393,79€ (οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων ,τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % για δύο (2) έτη (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 713.220,80€ , ΦΠΑ : 171.172,99€) .
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους (356.610,40 πλέον Φ.Π.Α
24%) ανέρχεται στο ποσό των 1.326.590,69€ (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων,
πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (χωρίς
Φ.Π.Α. 1.069.831,20€ , Φ.Π.Α. 256.759,49€).
Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Ηράκλειας των ετών 2021 , 2022 , 2023 & 2024 (σε
περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης)».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την
υπ΄αρ.11358/13-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας κ. Χρήστου Τσομπανίδη, τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από
διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών καθαριότητας: α) αποκομιδή απορριμμάτων του
συνόλου του Δήμου Ηράκλειας β) καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηράκλειας
σε τρίτους (ιδιώτες), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1)
έτους, σύμφωνα και με την υπ΄αρ.30/2020 μελέτη του Δήμου Ηράκλειας.
2. Ο Δήμος Ηράκλειας αδυνατεί να εκτελέσει τις παραπάνω υπηρεσίες με ίδια μέσα,
σύμφωνα με την ανωτέρω υπ΄αρ.11358/13-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Τσομπανίδη.
3. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηράκλειας» μετά τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού τους όρους του οποίου θα καθορίσει με απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία ύψους
1.326.590,69€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώματος προαίρεσης
(884.393,79€ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης) θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα
βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου Ηράκλειας των ετών 2021, 2022, 2023
& 2024 (σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης)» .
4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 27-10-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

