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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και 
ειδικών συνεργείων Π

ρ
ο
ς
:
 

Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας 
αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων σύμφωνα με την αρ. 3/2022 μελέτη 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

Κ. Πρόεδρε,      

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την έγκριση ή 
μη παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της υπηρεσίας αποκομιδής, μεταφοράς και 
διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων σύμφωνα με την αρ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. 

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)

2) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3)  το αρ. 61 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. αρθ. 57 του Ν. 4795/21, σύμφωνα με το 

οποίο: « 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, 

ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται 
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ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 

παρέχονται».

4) την με αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την 

οποία ο Δήμος μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των 

πρόσφατων πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα 

με την αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν 

από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021.

5) την αρ. 62/11-2-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΚΙΜΩΨ8-Π7Ο με την οποία 
εγκρίθηκε α) η ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων β) η 
αρ. 3/2022 σχετική μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, γ) η προσφυγή στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 
4412/2016 των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δ) η 
συγκρότηση της επιτροπής προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
6) την αρ. 235/18-4-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΞΑΩΨ8-8ΔΙ) με την οποία 

έγινε ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων στην 

εταιρεία «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε»

7) το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης σύμμεικτων αποβλήτων δεν 

δύναται να ολοκληρωθούν έως 30-4-2022 (ημερομηνία λήξης όπως αναφέρεται στην αρ. 3/2022 μελέτη  

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)

8) την πρόταση της υπηρεσίας να παραταθεί η προθεσμίας λήξης έως την 30-6-2022, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες 

παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
           Ανακύκλωσης & Διαχ. Απορριμμάτων

                                                                                               Ευστάθιος Τοπαλίδης
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