
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 12/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  111 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας »  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 15
η
  του μηνός   

Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  11.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 3499/14-5-2015  εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα  δέκα  

(10), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

3. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

7. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ   

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 2
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Τη γραπτή εισήγηση επί του θέματος, η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» 

 

Α΄ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

Με την διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011  δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης μέρους των 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου, όμως, να ανατεθεί η άσκηση μέρους της αρμοδιότητας 

καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και της αποκομιδής και διαχειρίσεως των αποβλήτων σε ιδιώτη, με 

προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 

λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνει την 

αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με μέσα του ίδιου του Δήμου, ενώ περαιτέρω πρέπει να 

προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, τη διάρκεια και την περιοχή, εντός της 

οποίας αυτές παρέχονται. Περαιτέρω, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης της διάταξης αυτής, απαραίτητα στοιχεία 

της αιτιολογίας που πρέπει να περιέχει η εν λόγω απόφαση είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες (ορεινότητα, 
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νησιωτικότητα, απομακρυσμένοι οικισμοί, δημοτικοί χώροι και κτίρια, τα οποία είναι πολλά και διάσπαρτα στην 

περιφέρεια του δήμου, κ.ο.κ.), αλλά και η εφαρμογή των κριτηρίων της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας 

κλίμακας και κυρίως της προστασίας και του σεβασμού του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Καθιερώνεται δηλαδή ένα μικτό καθεστώς αποκομιδής των απορριμμάτων, βάσει του οποίου πρέπει να 

εξαντλούνται στο ακέραιο οι δυνατότητες άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το προβλεπόμενο από 

τις οικείες διατάξεις προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα (επόπτες και εργάτες καθαριότητας), με τη χρήση από 

τους ίδιους της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου και να ανατίθενται, συμπληρωματικά, μέρος των 

υπηρεσιών αυτών σε τρίτους για τις υπολειπόμενες και αντικειμενικώς μη δυνάμενες να εκτελεσθούν με ίδια μέσα 

υπηρεσίες καθαριότητας, με εφαρμογή, όμως, των κριτηρίων της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας 

κλίμακας. Επίσης, λόγω ακριβώς του συμπληρωματικού χαρακτήρα της, η ανάθεση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται 

στο σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων του δήμου, η δε αδυναμία εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων αυτών δεν 

επιτρέπεται να ανάγεται σε ευθύνη του αναθέτοντος τις σχετικές υπηρεσίες σε ιδιώτη δήμου.  

 

Β’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πλουτοπαραγωγικός πόρος του νησιού της Πάτμου είναι ο τριτογενής τομέας της παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών. Οι 3.000 μόνιμοι κάτοικοι, την περίοδο αιχμής προσαυξάνονται με τους επισκέπτες τουλάχιστον κατά 

5.000 άτομα. Στον πληθυσμό αυτό προστίθενται οι επισκέπτες ημερόπλοιων από διπλανά νησιά καθώς και οι 

χιλιάδες επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που αποβιβάζονται στο νησί για λίγες ώρες και επιβαρύνουν αναλογικά 

τις υπηρεσίες καθαριότητας.  

Ο τομέας της καθαριότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πάτμο και  αποτελεί σημαντική 

προτεραιότητα για την δημοτική αρχή.  Η Πάτμος ανέκαθεν θεωρείται και έχει την φήμη ενός από τα πλέον 

καθαρά νησιά του Αιγαίου. Αυτό  το  οφείλει κατεξοχήν στην νοοτροπία των κατοίκων της που έχουν αυξημένη 

ευαισθησία και αίσθηση της «τάξης» στους εξωτερικούς  χώρους των σπιτιών τους.  Στην αίσθηση αυτή 

συμβάλλει επίσης ότι δεν υπάρχουν στην Πάτμο πολλοί εγκαταλελειμμένοι ακάλυπτοι χώροι και κτίρια.   Βεβαίως 

αν ο Δήμος δεν απέδιδε βαρύνουσα σημασία με την ιδιαίτερη φροντίδα που επιδεικνύει και την διάθεση 

σημαντικών πιστώσεων  για προσωπικό και επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό δεν θα υπήρχε συνέχεια  στο 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  

Μέχρι και το έτος 2011 το έργο της Καθαριότητας διεκπεραίωνε ο Δήμος  αποκλειστικά με τακτικούς και 

εποχιακούς υπαλλήλους (πλην της νησίδας Αρκιών που ανέθετε σε εργολάβο). Σήμερα όμως αφενός  το 

δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας όπως έχει εξειδικευθεί από την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την 

πρόσληψη τακτικών υπαλλήλων  αφετέρου η παροχή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το 

προσωπικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθυστερεί σε τέτοιο βαθμό  ώστε να   καθίσταται ανέφικτη η 

έγκαιρη πρόσληψη για την έναρξη των εργασιών  τον χρόνο που απαιτείται όπως είναι ο γενικός καθαρισμός 

μετά τον χειμώνα. 

Το προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία Καθαριότητας είναι: 

Οδηγοί απορριμματοφόρων: 5 

Χειριστής μηχανήματος: 1 

Εργάτες καθαριότητας: 3 

Επίσης 

Μηχανοτεχνίτης: 1 

Ηλεκτρολόγος: 1 

Σημειώνεται ότι στον Δήμο  δεν υπηρετεί προσωπικό για την Υπηρεσία Πρασίνου και για την υπηρεσία 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

 

2.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

-Το έτος 2012 μέρος των υπηρεσιών Καθαριότητας ανατέθηκε σε εργολάβο με το ποσό των 58.000,00 €  

για χρονικό διάστημα που αφορούσε πέντε μήνες.  

-Tο έτος 2013 οι Υπηρεσίες  Καθαριότητας ανατέθηκαν σε ιδιώτη εργολάβο με το ποσό των 194.740,00 .  
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-Το έτος 2014 ανατέθηκαν με το ποσό των 192.000,00 €.  Η εκτέλεση των συμβάσεων  παρουσίασε 

προβλήματα (όχι πάντα με ευθύνη των εργολάβων). Σημαντικός λόγος της ελλιπούς τήρησης των συμβάσεων 

ήταν και ο χαμηλός προϋπολογισμός.   

Για το έτος 2015 προτείνεται η αύξηση των χορηγούμενων πόρων για την καθαριότητα κατά 45.000,00 

περίπου. Το συνολικό ποσό των 245.344,80 του προϋπολογισμού επιμερίζεται σε 187.012,65 για τις εργασίες 

καθαριότητας και σε 58.332,15 για τις εργασίες ανακύκλωσης. 

Η μεταφορά των απορριμμάτων με απορριμματοφόρα ή φορτηγά από τους κάδους συλλογής στο σημείο 

εναπόθεσης τους θα συνεχίσει να γίνεται από τον Δήμο.   

  

3. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η εμπειρία των τριών τελευταίων χρόνων έδειξε ότι είναι δυνατός ο διαχωρισμός των υπηρεσιών Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης και της πιθανής ανάληψης του από δύο ανεξάρτητους εργολάβους.  Σχετικά (ανεπισήμως) έχει 

εκφραστεί από ενδιαφερόμενους η ανάληψη της μία ή της άλλης ομάδας υπηρεσιών. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στις 

ειδικές συνθήκες της ανακύκλωσης (και όχι της καθαριότητας)  για τις οποίες (όπως προέκυψε από τις 

προηγούμενες συμβάσεις),  οι προηγούμενοι εργολάβοι,  δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν πλήρως στις 

υποχρεώσεις τους - χωρίς αυτό να οφείλεται αποκλειστικά στους ίδιους. Συγκεκριμένα δεν έχει λειτουργήσει 

ακόμη ο ΧΥΤΑ και οι προσφερόμενοι χώροι από τον Δήμο είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλοι. Υφίστανται πολλές 

αντιξοότητες στην εφαρμογή της ανακύκλωσης  στην Πάτμο. Δεν είναι όμως μόνο απαραίτητη επειδή αποτελεί 

την σύγχρονη οικολογική  πρακτική για την αειφόρο ανάπτυξη στην οποία μέχρι πρόσφατα ο Δήμος είχε 

αδρανήσει αλλά κυρίως διότι συμβάλλει  σημαντικά  στην αποσυμφόρηση του ΧΑΔΑ και στην απομάκρυνση 

σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων από το νησί.  

Συμπερασματικά οι λόγοι που πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες καθαριότητας και ανακύκλωσης σε 

εργολάβο : 

Α) Η έλλειψη επαρκούς τακτικού προσωπικού,  

Β) Η αδυναμία έγκαιρης πρόσληψης επαρκούς αριθμού εποχιακών συμβασιούχων, 

Γ) Η εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης που προβλέπεται να εκτελεστεί και θα απαλλάξει την Πάτμο από 

τεράστιο όγκο απορριμμάτων. 

Δ) Ότι επί πλέον ο εργολάβος θα εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες για τις οποίες ο Δήμος θα έπρεπε να 

απασχολήσει πολλαπλάσιο προσωπικό από τα προηγούμενα έτη: 

Δ1 Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος δένδρων σε παραλίες και οδούς. 

Δ2 Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών με ειδικό μηχάνημα. 

 

Γ’  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Η τεχνική περιγραφή των εργασιών επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος της». 

2.- Την περιγραφή των Εργασιών που αφορούν την ανάθεση καθαριότητας σε εργολάβο καθαριότητας, 

η οποία συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης. 

3.-Την εισήγηση του Προέδρου με την οποία εισηγείται την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των 

υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Πάτμου , ως η συνημμένη γραπτή εισήγηση και η Τεχνική 

Περιγραφή της υπηρεσίας. 

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Προέδρου 

 την περιγραφή των εργασιών  ανάθεσης καθαριότητας σε εργολάβο καθαριότητας, 

 την αδυναμία της υπηρεσίας καθαριότητας υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών, 

 το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011  

 το Π.Δ 28/80 

 την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ 28/80  

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

   1.- Διαπιστώνει την  αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού εξωτερικών χώρων και 

ανακύκλωσης του Δήμου Πάτμου.   

2.-Την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» για την οποία έχει εγγραφεί ποσό ύψους 

226.892.58,00€ στον Κ.Α 30.6277.001 με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμα υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ανάθεσης σε ιδιώτη εργολάβο  

των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη στην παρούσα απόφαση 

Τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου.  

3.-Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή του αναδόχου. 

4.-Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  111/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                    Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης Εκ.                                                                                       

                                                                   Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Σκεμπές Ι. 

                                                                  Μαυρωνάς Σπ.-Τουρτουλής Διαμ. 

. 

                                                                                         

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 15/5/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 
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