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συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 114 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί έγκρισης
αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή
απορριμμάτων και καθαρισμό κοινόχρηστων
χώρων Δήμου Μυκόνου».

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 15η του μηνός Ιουλίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 09-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ.
Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαεπτά (17) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
10. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
14. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
15. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

17. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
5. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

6. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
7. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

10. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άπαντες δικαιολογημένα απόντες

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, και του προέδρου της
Δημοτικής Κοινοτήτας Μυκονίων κ .Λαζαρίδη Δημήτριου ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης ο Αναπλ.Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου κ.Μιχαήλ Ασημομύτης-Στάης, για την τήρηση των
πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και  έδωσε το
λόγο στον κ.Δήμαρχο Μυκόνου ο οποίος κάλεσε το Σώμα ν’αποφασίσει για την εκτός
ημερησίας συζήτηση θέματος λόγω του κατεπείγοντος, αναφορικά με την αναγκαιότητα και
σκοπιμότητα διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και
καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυκόνου, για λόγους δημόσιας υγείας και για
διάρκεια ενός μηνός.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του, το άρθρο 95
παρ.6 του Ν.3463/2006 ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Την εκτός ημερησίας συζήτηση και λήψη απόφασης για το ως άνω θέμα που ετέθη από τον
κ.Δήμαρχο Μυκόνου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε το λόγο
στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του ως κάτωθι:

Θέμα: Αναγκαιότατα και σκοπιμότητα διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την  Αποκομιδή
απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε ΔιεθνήHλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  προσφορά
για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή
απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου», προϋπ/σμού  2.412.000€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος   9155
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 01/06/2015 και ώρα 23:00 μ.μ.



3

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 3 - ΑΡ.ΑΠΟΦ.  114/2015

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών: 05/06/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Σήμερα έχει ήδη ολοκληρωθεί το στάδιο αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς και είμαστε
στην διαδικασία οριστικής κατακύρωσης, ωστόσο, στο Δήμο μας κοινοποιήθηκαν προδικαστικές
προσφυγές από τον έναν υποψήφιο ανάδοχο που καθυστέρησαν την τελική κατακύρωση. Οι
προσφυγές απαντήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2015. Με βάση αυτά και σε
περίπτωση που δεν έχουμε ασφαλιστικά μέτρα τα επόμενα στάδια με τα ενδεικτικά
χρονοδιαγράμματα είναι τα κάτωθι:

Απόφαση κατακύρωσης από Οικονομική Επιτροπή –25 Ιουλίου 2015
Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση του
φακέλου για έλεγχο νομιμότητας - 27 Ιουλίου 2015
Αποστολή Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου - 27 Ιουλίου 2015
Έγκριση Προ συμβατικού Ελέγχου - 25 Αυγούστου 2015
Υπογραφή της Σύμβασης και εγκατάσταση
Αναδόχου - 30 Αυγούστου 2015

Όπως αντιλαμβάνεστε παρόλες τις προσπάθειές του Δήμου μας και δεδομένου ότι οι δίμηνες
συμβάσεις προσωπικού ολοκληρώνονται κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε το
επόμενο διάστημα ούτε τα βασικά στο σκέλος της αποκομιδής. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε
όπως το Δημοτικό Συμβούλιο

1) Διαπιστώσει ότι ο Δήμος Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 αδυνατεί με
τον υπάρχον εξοπλισμό που διαθέτει (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κλπ) και το υπηρετούν
προσωπικό καθαριότητας να εκτελέσει τις εργασίες αποκομιδής καθώς αδυνατεί να
διαθέσει και τον πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται.

2) Αποφασίσει την εκτέλεση της εργασίας «αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου » κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για να καλύψει τις ανάγκες για  χρονικό διάστημα ενός
μηνός

Με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο των Εργασιών

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι
περιοχές του Δήμου Μυκόνου πέραν της Δημοτικής Κοινότητας της Άνω Μεράς και της Νήσου της
Δήλου, εξαιρουμένων επίσης και των λιμενικών ζωνών όπου αυτές υπάρχουν και  οι οποίες ανήκουν
σε αυτές.  Επομένως,   ο Δήμος θα εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του
μηνός στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς καθώς θα επιμελείται και την αποκομιδή των
PressContainer από όλο το νησί.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω  ενδεικτικά, πλην όμως όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο του Αναδόχου
περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις:
 Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων
 Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών
 Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός
 Μηχανική Οδοσάρωση

 Αποκομιδή  αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Η υπηρεσία αφορά εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων με την απασχόληση του κατάλληλου
μηχανολογικού εξοπλισμού και έμπειρου προσωπικού (εργάτες, οδηγοί).
Τα πληρώματα του αναδόχου θα παραλαμβάνουν τα οικιακού τύπου απορρίμματα που θα τους
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παραδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε
κάδους, είτε έξω από αυτούς μέσα σε πλαστικές σακούλες, είτε ελεύθερα στον δρόμο και
ειδικότερα :
 απορρίμματα των οικιών, σχολείων, καταστημάτων, ιδρυμάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων,

γραφείων, κλπ.
 απορρίμματα που προέρχονται από καθαρισμό οδών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων

χώρων.
Ο καθορισμός των δρομολογίων και οι ώρες καθώς και η βελτίωσή τους θα γίνεται κατόπιν
συνεννόησης με τον Δήμο.
Τα συλλεγόμενα αστικά  απορρίμματα θα μεταφέρονται προς διάθεση στον χώρο του ΧΥΤΑ που
βρίσκεται στη θέση Σκυλάμπελα (5χλμ από την έδρα του Δήμου) και όπου θα εναποτίθενται από τον
ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου. Τα ανακυκλώσιμα υλικά/απορρίμματα θα μεταφέρονται  και
θα εναποτίθενται  σε  συγκεκριμένο  χώρο που η αναθέτουσα Αρχή  θα υποδείξει στον Ανάδοχο.
Η συχνότητα της εργασίας αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ανά περιοχή και ανά χρονική
περίοδο θα γίνεται ως εξής :

α/α Εργασία Υψηλή Περίοδος

1 Αποκομιδή αστικών
απορριμμάτων Καθημερινά 2 φορές/ ημέρα

2 Αποκομιδή ανακυκλώσιμων
υλικών Καθημερινά

3 Χειρωνακτικός
οδοκαθαρισμός Καθημερινά

4 Μηχανική Οδοσάρωση Καθημερινά

Όλους τους τομείς παραγωγής οικιακών απορριμμάτων του νησιού με εξαίρεση τα τμήματα που θα
συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τα απορ/φορα του Δήμου.
Κάθε απορριμματοφόρο θα έχει πλήρωμα (ανά βάρδια)  ένα οδηγό και δύο (2) εργάτες
καθαριότητας. Επομένως θα χρησιμοποιούνται τρία οχήματα για δύο βάρδιες ημερησίως κι άρα θα
εργάζονται 6 οδηγοί και 12 εργάτες .

Σε σημεία της χώρας που δεν έχουν πρόσβαση τα απορριμματοφόρα, ο ανάδοχος θα πρέπει να
διαθέσει μικρά δορυφορικά οχήματα με διμελές πλήρωμα (οδηγός και βοηθός) τα οποία θα
περισυλλέγουν τα απορρίμματα από τα στενά της χώρας και αδειάζουν σε πρέσες ή σε μεγαλύτερα
απορριμματοφόρα. Τα δορυφορικά οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν ανοικτή ανατρεπόμενη
κιβωτάμαξα χωρ. 2m³ τουλάχιστον.

•Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός
Η υπηρεσία αφορά το χειρονακτικό καθαρισμό των οδών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων στους οικισμούς χώρας Μύκονου και στους λοιπούς
οικισμούς, ο  ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει μια ομάδα οδοκαθαριστών εφοδιασμένους με τον
κατάλληλο εξοπλισμό (καρότσι οδοκαθαριστή, σκούπα, φαράσι, σακούλες, κλπ).
Στο πρόγραμμα εργασίας οι οδοκαθαριστές θα προβαίνουν στις παρακάτω εργασίες, οι οποίες
αναφέρονται ενδεικτικά:
 Εργασίες «litterpicking» : περισυλλογή διάσπαρτων απορριμμάτων, μικρών αντικειμένων,

αποτσίγαρων, γυάλινων μπουκαλιών κλπ,
 Άδειασμα επίστυλων καλάθων απορριμμάτων όπου υπάρχουν.
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 Σάρωση με σκούπα πεζοδρόμων, ρείθρων, κλπ
 Καθαρισμός Πλατειών.
 Φροντίδα καθαριότητας γύρω από τους κάδους απορριμμάτων

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα στενά και σοκάκια της Χώρας όπου, πέραν από τις εργασίες
«litterpicking», μέρος της ομάδας θα φροντίζει με κατάλληλα καρότσια ικανής χωρητικότητας στην
περισυλλογή των απορριμμάτων και την μεταφορά τους για απόθεση τους σε κάδους ή σε πρέσες.
Για την εργασία αυτή θα απαιτηθούν (8) δώδεκα εργάτες σε δύο οκτάωρες βάρδιες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

α/α Εργασία Υψηλή Περίοδος

1 Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων Καθημερινά 2 φορές/ ημέρα

2 Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών Καθημερινά

3 Χειρωνακτικός οδοκαθαρισμός Καθημερινά

4 Μηχανική Οδοσάρωση Καθημερινά

 Μηχανική  Οδοσάρωση
Η υπηρεσία αφορά την μηχανική σάρωση των οδών των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω. Η
εργασία θα πραγματοποιείται με (2) σάρωθρα, στελεχωμένα από  χειριστή Μ.Ε. Κατά τη θερινή
περίοδο η εργασία θα πραγματοποιείται καθημερινά επτά ήμερες την εβδομάδα σε οκτάωρη βάση
(δύο χειριστές και δύο εργάτες) .

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι , για την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερομένων εργασιών
καθαριότητας, απαιτούνται:

α/α Ειδικότητα Άτομα
1 Οδηγοί 6
2 Χειριστές 2
3 Εργάτες καθ. 11
4 Οδοκαθαριστές 11

Το υπάρχον μόνιμο προσωπικό του Δήμου Μυκόνου στην υπηρεσία καθαριότητας,  είναι:

α/α Ειδικότητα Σύνολο
1 Οδηγοί 6

2 Εργάτες καθαριότητας 17

3 Χειριστές 0

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι πληθώρα εργατών καθαριότητας εξυπηρετούν άλλες παρεμφερείς
ανάγκες του Δήμου όπως πχ καθαριότητα νεκροταφείου, καθαριότητα κτιρίων του Δήμου και
φύλαξη ΧΥΤΑ κτλ. Δεν υπάρχουν οδοκαθαριστές, οι θέσεις των οποίων, δεν μπορών να καλυφθούν
λόγω της απαγόρευσης των διορισμών, κάθε είδους προσωπικού, με την κατάργηση όλων των
κενών οργανικών θέσεων του ΟΕΥ του Δήμου (Ν.4024/2011).
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Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας,  τα δημοτικά τέλη της
οποίαςστηρίζουν τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, αλλά και τις γενικότερες οικονομικές
συνθήκες του Ελληνικού κράτους, το οποίο κατά καιρούς χρηματοδοτούσε προμήθειες εξοπλισμού
ή ακόμη διευκόλυνε τον δανεισμό των ΟΤΑ, δεν είναι δυνατή αφενός η κάλυψη των αναγκών του
Δήμου μας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε εξοπλισμό και η αφετέρου η καθαρότητα του
νησιού μας που όλοι επιθυμούμε.Είναι λοιπόν προφανές ότι η ανάθεση μέρους της υπηρεσίας
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, είναι επιτακτική
και αναπόφευκτη.Μια τέτοια κίνηση, θα δώσει άμεση λύση στα λειτουργικά και γραφειοκρατικά
προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα και θα βελτιώσει αποτελεσματικά τις παρεχόμενες
υπηρεσίες  καθαριότητας – σε  όλους  τους  τομείς – τόσο  στον  τομέα ευθύνης του αναδόχου,
όσο και στον τομέα ευθύνης του Δήμου, αφού πλέον το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, θα
εκτελεί μικρότερο έργο, ανάλογο του αριθμού του και του εξοπλισμού του, με αποτέλεσμα το
παραγόμενο έργο να είναι σαφώς αναβαθμισμένο.

Ειδική Επισήμανση :
Η ανάληψη όλων των  υπηρεσιών καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς από το
υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου είναι η καλύτερη λύση και τούτο διότι:Το υπάρχον προσωπικό
καλύπτει  τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς, είναι έμπειρο, γνωρίζει πολύ καλά τον
χώρο και τις ιδιομορφίες του ως εκ τούτου είναι πιο ασφαλές ο χειρισμός των οχημάτων,
μηχανημάτων και γενικότερα, μηχανολογικού εξοπλισμού να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, που
γνωρίζει τις ιδιομορφίες της περιοχής. Παράλληλα δε η λύση αυτή, περιορίζει δραστικά την ανάμιξη
των συνεργείων του Δήμου,   με αυτά του αναδόχου, τον ευχερέστερο διαχωρισμό περιοχών και
αρμοδιοτήτων και την αποφυγή παρανοήσεων.

Ειδικότερα το διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου θα κατανέμεται ως εξής:

α/α ΕΙΔΟΣ Ειδικότητα Χαμηλή Περίοδος Υψηλή Περίοδος

1 Αποκομιδή
απορριμμάτων

Οδηγοί 2 4

Εργάτες καθαριότητας 4 8

2 PressContainer
Οδηγούς 1 2

Εργάτες καθαριότητας 1 2

3
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εργάτες Καθαριότητας
Άνω Μεράς 2 3

ΣΥΝΟΛΑ 10 19

Σημείωση: Η διαφορά που προκύπτει στα απόλυτα νούμερα του προσωπικού προέρχεται από το
γεγονός ότι κατά τη χαμηλή περίοδο ο κάθε εργαζόμενος έχει άδεια περίπου 50 ημερών
συνυπολογίζοντας τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες, οπότε η εργασία του υπολογίζεται
στο 40% και την καλοκαιρινή έχει εβδομαδιαίως 2 ρεπό οπότε έχουμε κάποιες μικρές καθημερινές
απώλειες.



7

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - 7 - ΑΡ.ΑΠΟΦ.  114/2015

Το υφιστάμενο κόστος καθαριότητας σύμφωνα με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου είναι

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 2011 2012 2013 2014

Μέσος όρος
Τετραετίας

Εκτίμηση
Κόστος για
Άνω Μερά

Τελικό
Εκτιμώμενο

Κόστος
Μισθοδοσία
Έκτακτου
Προσωπικού 671.746,00 291.777,32 300.794,73 370.940,00 408.814,51 0,00 408.814,51
Έξοδα
Οχημάτων 303.006,92 238.125,30 209.120,34 255.358,49 251.402,76 37.710,41 213.692,35

Είδη
Καθαριότητας

19.731,41 95.086,15 0,00 24.814,00 28.704,39 4.305,66 24.398,73
Λοιπές
Δαπάνες 5.593,64 153.994,72 0,00 46.100,59 6.915,09 39.185,50

Σύνολικό
Κόστος
Καθαριότητας

1.000.077,97 624.988,77 509.915,07 651.112,49 735.022,26 48.931,16 686.091,09

Σημειώνεται:
α) Το 2013, τα ποσά των αγορών είναι μηδενικά καθώς λόγο εσωτερικών διαδικασιών και
παθογενειών (ο Δήμαρχος και δυο Αντιδήμαρχοι του τέθηκαν σε Αργία) δεν έγιναν καθόλου
προμήθειες και ταυτόχρονα οι προσλήψεις εποχιακού προσωπικού ήταν πολύ λιγότερες από τις
πραγματικές ανάγκες, κάτι αποτυπώθηκε και στις παρεχόμενες προς τους Δημότες υπηρεσίες.
β) το πιο πάνω αναφερόμενο κόστος αφορά την τετραετία 2011-2014, δεν περιλαμβάνει το μόνιμο
προσωπικό του Δήμου καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την Δημοτική Κοινότητα
Άνω Μεράς.

Έχοντας  πλέον  καθορίσει τις βασικές παραμέτρους υπολογισμού του κόστους παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, στο Δήμο Μυκόνου, μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε το κόστος των υπηρεσιών
αυτών για ένα μήνα ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Μισθοδοσία Έκτακτου
Προσωπικού 47.524,52
Έξοδα Οχημάτων 8.903,85
Είδη Καθαριότητας 2.033,23
Λοιπές Δαπάνες 1.538,40
Συνολικό Κόστος
Καθαριότητας 60.000,00
ΦΠΑ 13% 7.800,00
Συνολικό Κόστος
Καθαριότητας 67.800,00

Ως ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός που θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση
του έργου είναι:

- Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα (τύπου πρέσας) με κιβωτάμαξα χωρ. 12-15 m³
- Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα (τύπου πρέσας) με κιβωτάμαξα χωρ. 6-8 m³
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- Δύο (2) δορυφορικά οχήματα με ανοικτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα χωρ. 2m³
- Ικανό  αριθμό εξοπλισμού οδοκαθαριστών,  φαράσια,σκούπες κλπ.

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο
1) Διαπιστώσει ότι ο Δήμος Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 αδυνατεί με

τον υπάρχοντα εξοπλισμό του (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κλπ) και το υπηρετούν
προσωπικό καθαριότητας να εκτελέσει τις εργασίες αποκομιδής καθώς αδυνατεί να
διαθέσει και τον πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται.

2) Αποφασίσει την εκτέλεση της εργασίας «αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου » κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για να καλύψει τις ανάγκες για  χρονικό διάστημα ενός
μηνός

3) Εξουσιοδοτήσει την Οικονομική Επιτροπή για τις κατά νόμο ενέργειες της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν’αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
καθώς και ,
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010)
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Διαπιστώνει ότι ο Δήμος Μυκόνου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011
αδυνατεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κλπ) και το
υπηρετούν προσωπικό καθαριότητας να εκτελέσει τις εργασίες αποκομιδής καθώς
αδυνατεί να διαθέσει και τον πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται.

Β. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου » κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για να καλύψει τις ανάγκες για  χρονικό διάστημα
ενός μηνός

Γ. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για τις κατά νόμο ενέργειες της.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου
 στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Μυκόνου
 στην Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Μυκόνου

για να λάβουν γνώση και για  τις δικές τους ενέργειες και
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Μυκόνου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2015.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
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ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 16/07/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς


