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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 16 Νοεµβρίου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 21/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 16 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 11845/12-11-2018 του 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018» και την υπ’ αριθµό 
11991/16-11-2018 γνωστοποίηση του Προέδρου για την µετάθεση της ώρας συνεδρίασης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του κανονισµού λειτουργίας 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα οκτώ (18) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά τη  
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος) 

Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ.   Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά τη  
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά τη  
συζήτηση του 1

ου
 θέµατος) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ.  Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. 

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ.  Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  

Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ.  

Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ.   

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ  

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 

Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ.  

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί ο Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι όλων των Τοπικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των 

Τοπικών Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Κορακοβουνίου, Καστρίου, Μελιγούς, Πραστού, 

Αγίου Ανδρέα, και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Κουτρούφων, 

Μεσορράχης, Περδικόβρυσης, Πλατάνου, Σίταινας, Καστάνιτσας, Αγίου Γεωργίου και 

Χαράδρου. 
 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν 
υποστεί µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το 
σκεπτικό τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 246/2018 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα, έγκριση διενέργειας και την έγκριση 
ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, για την συλλογή και την µεταφορά στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 
3979/2011). 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο πρώτο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Μαντά Παναγιώτη – ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
 
Όπως θα θυµάστε, στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αυτό το θέµα υπήρχε στην 
Ηµερησία ∆ιάταξη. Επειδή όµως η εισήγηση – έκθεση που συνοδεύει το θέµα είχε µοιραστεί 
µία µέρα πριν, προτίµησα να κάνω µία µικρή παρουσίασή της και στη συνέχεια να 
αναβάλλουµε τη συζήτησή του για την επόµενη Συνεδρίαση, που είναι η σηµερινή. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Νόµου 3979/2011, για να κάνουµε την εκκίνηση της 
διαδικασίας για το διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για συλλογή και 
µεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, δηλαδή να ξεκινήσουµε τη 
δηµόσια σύµβαση, πρέπει να λάβουµε µία απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία να 
αφορά την αναγκαιότητα και την έγκριση διενέργειας αυτής της διαδικασίας. 
Έχετε το πλήρες εισηγητικό, όλη την τεχνική έκθεση, που θα συνοδέψει τα τεύχη αυτού του 
διαγωνισµού. Όπως βλέπετε, στην τελευταία σελίδα, στην 31η, το συνολικό κόστος της νέας 
υπηρεσίας θα ανέρχεται µαζί µε το Φ.Π.Α. στο ποσό των 401.218,99 Ευρώ. Άρα, πρόκειται 
για ένα διεθνή διαγωνισµό, όπως αρκετά αναλυτικά παρουσίασα στην προηγούµενη 
Συνεδρίαση. 
Έχω να προσθέσω ότι αυτή η κοστολόγηση της υπηρεσίας, η οποία περιγράφεται µε την 
κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια στις 31 σελίδες αυτής της τεχνικής έκθεσης που έχετε 
µπροστά σας, προέκυψε συγκρίνοντας το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Μία υπηρεσία η οποία, κατά κοινή οµολογία πρώτον 
και δεύτερον, κατά την οµολογία όλων των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και 
όλων των επιτροπών και Υπηρεσιών του ∆ήµου, εκτελέστηκε άριστα. Μία υπηρεσία η οποία 
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βελτίωσε κατά πολύ την καθαριότητα σε αυτόν το ∆ήµο. Λαµβάνουµε λοιπόν υπόψη το 
κόστος που είχε προκύψει µετά τη διαγωνιστική διαδικασία του 2014. 
Σε αυτό το κόστος προσθέτουµε µία νέα υπηρεσία, την υπηρεσία ενός µικρού 
απορριµµατοφόρου οχήµατος, το οποίο θα χρησιµοποιείται για να υποκαταστήσει τα 
αγροτικά οχήµατα του ∆ήµου τα οποία µετέφεραν απορρίµµατα από αποµακρυσµένους 
κάδους σε κάδους τους οποίους µπορούσαν να προσεγγίσουν τα οχήµατα του αναδόχου 
αυτά τα τρία χρόνια. Θα έχει µία µείωση αυτό το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας, που 
προκύπτει από τροποποιήσεις πάνω στην αναλογία της χειµερινής και θερινής σεζόν, επειδή 
διαπιστώθηκε από τα πράγµατα ότι θα µπορούσαµε να συντµήσουµε την υψηλή περίοδο, 
γιατί αυτό έδειξαν τα αποτελέσµατα των ζυγολογίων και η εικόνα που είχαµε στα τρία χρόνια 
που πέρασαν. 
Έχει γίνει µία πλήρης καταγραφή, µία πλήρης βελτιστοποίηση των δροµολογίων, η οποία 
επιφέρει αύξηση στα συνολικά χιλιόµετρα που θα διανύουν τα απορριµµατοφόρα και έχει 
γίνει µία προσπάθεια να βελτιωθούν όλα αυτά τα µικρά και λίγα προβλήµατα που έχουν 
παρατηρηθεί αυτά τα τρία χρόνια. 
Έχουν συνεκτιµηθεί όλες οι δαπάνες και τα κόστη που προκύπτουν για να µπορέσει κάποιος 
να βγάλει ένα αποτέλεσµα και να µη χρησιµοποιήσει απλώς ιδεατά απολογιστικά νούµερα. 
Συγκεκριµένα, για το νέο στοιχείο της µελέτης, δηλαδή το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα, 
έχει προκύψει το κόστος µετά από συνεκτίµηση του κόστους αµοιβής των εργαζοµένων, της 
κίνησης του απορριµµατοφόρου, της συντήρησης ελαστικών, της ασφάλισης, της απόσβεσης 
αξίας, των διοικητικών εξόδων και απρόβλεπτων. 
Με όλη αυτή την επεξεργασία που είδατε, διαµορφώνεται συνολικό κόστος 323.563,70 Ευρώ 
κατ’ έτος, το οποίο µαζί µε το Φ.Π.Α. οδηγεί στο σύνολο των 401.218,00 Ευρώ. Αυτή θα είναι 
και η τιµή αφετηρίας για το διεθνή διαγωνισµό, που φιλοδοξούµε να ξεκινήσουµε µετά τη 
λήψη της σηµερινής απόφασης. 
 

1. Εισαγωγή - Σύντοµη Περιγραφή 
1.1. Σκοπός 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση σκοπό έχει τον προσδιορισµό των αναγκών βελτιστοποίησης 
της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης αστικών απορριµµάτων του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας, µε στόχο την αρτιότερη αποκοµιδή τους. Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, 
η παρούσα Τεχνική Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κύρια κεφάλαια.  
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης αστικών 
απορριµµάτων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται ο 
προσδιορισµός των αναγκών βελτιστοποίησης ενώ στο τρίτο παρουσιάζεται η εκτίµηση του 
κόστους βελτιστοποίησης και του συστήµατος διαχείρισης αστικών απορριµµάτων του 
∆ήµου.  
Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται η παρουσίαση των κύριων στοιχείων και 
πληθυσµιακών παραµέτρων του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µε στόχο τη δηµιουργία µιας 
κατά το δυνατό πληρέστερης εικόνας των βασικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του 
∆ήµου. 
1.2. Σύντοµη Περιγραφή – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 
Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιο συγκεκριµένα 
στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Εκτείνεται µεταξύ των όµορων Νοµών της Αργολίδας 
και της Λακωνίας, ενώ ένα µέρος του βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο και συνορεύει µε 
τους ∆ήµους της Νότιας Κυνουρίας και Τρίπολης. 
Έδρα του ∆ήµου είναι το Άστρος. Αποτελείται από συνολικά 26 ∆ηµοτικές/Τοπικές 
Κοινότητες και 40 οικισµούς, καταλαµβάνοντας έκταση 577,079 km² και χαρακτηρίζεται ως 
ορεινός. Σύµφωνα µε την απογραφή για το 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο µόνιµος 
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πληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται στους 10.341 κατοίκους. Στην Εικόνα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα διοικητικά όρια του ∆ήµου. 
Εικόνα 1 : ∆ιοικητικά όρια ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

 
Βασικό πλεονέκτηµα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας είναι ο συνδυασµός ορεινού φυσικού 
τοπίου και παράκτιου µετώπου, γεγονός το οποίο προσδίδει µοναδικότητα και ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στην περιοχή. Έτσι, συνυπάρχουν τα παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα (όπως 
το Παράλιο Άστρος, το Ξηροπήγαδο, η περιοχή «πόρτες» της Μελιγούς, η παραλία των 
Βερβένων, και η παραλία του Αγίου Ανδρέα) µε τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα. 
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί τη δυνατότητα οικονοµικής ανάπτυξης πολλών βασικών αξόνων, 
που είτε στηρίζεται στο θαλάσσιο µέτωπο (θερινός τουρισµός, αλιεία, κ.λ.π.) είτε στηρίζεται 
στην ενδοχώρα (χειµερινός & εναλλακτικός τουρισµός, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία 
κ.λ.π.). Παράλληλα οι συνεχιζόµενες τάσεις - προσπάθειες για αστικές αναπλάσεις, η 
αξιοποίηση ορεινών και ηµιορεινών οικισµών και οι σχετικά ικανοποιητικές περιβαλλοντικές 
αστικές υποδοµές της ΠΕ, συνθέτουν µια εικόνα µε λειτουργική συνοχή του χώρου, που 
δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης και του χώρου αλλά και της οικονοµίας 
της ΠΕ. 
1.3. Πληθυσµιακά στοιχεία-πυκνότητα κατοίκησης 
Όπως προαναφέρθηκε ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται σε 10.341κατοίκους 
(Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), που αντιστοιχεί στο 11,93% του συνολικού πληθυσµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίαςκαι στο 1,79% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα βασικά πληθυσµιακά 
δεδοµένα του ∆ήµου σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2011. 
 
Πίνακας 1 : βασικά πληθυσµιακά δεδοµένα ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  10.341 

DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ) 

10.665 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 12.922 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3.821 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 3.839 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2,69 

Ο ∆ήµος χαρακτηρίζεται από ένα µέσο µέγεθος νοικοκυριών της τάξης του 2,69 ατόµων, µε 
3.839 συνολικό αριθµό νοικοκυριών. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο µόνιµος 
πληθυσµός ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα σύµφωνα µε τις απογραφές του 2001 και 2011 
καθώς µεταβολή του. 
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Πίνακας 2 : Εξέλιξη µόνιµου πληθυσµού ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα (Απογραφές 2001 και 2011-Στοιχεία 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

 Μόνιµος πληθυσµός 
2001 

Μόνιµος πληθυσµός 
2011 

Μεταβολή 2001- 2011 

∆Κ Άστρους 2.932 2.408 -17,87% 

ΤΚ Αγίας Σοφίας 84 64 -23,81% 

ΤΚ Αγίου Ανδρέου 1.464 1.065 -27,25% 

ΤΚ Αγίου Γεωργίου 47 29 -38,30% 

ΤΚ Αγίου Πέτρου 875 717 -18,06% 

ΤΚ Βερβένων 453 502 10,82% 

ΤΚ ∆ολιανών 1.057 846 -19,96% 

ΤΚ Ελάτου 40 56 40,00% 

ΤΚ Καράτουλα Κυνουρίας 38 30 -21,05% 

ΤΚ Καστανίτσης 203 175 -13,79% 

ΤΚ Καστρίου 592 335 -43,41% 

ΤΚ Κορακοβουνίου 734 659 -10,22% 

ΤΚ Κουτρούφων 3 153 5000,00% 

ΤΚ Μελιγούς 868 684 -21,20% 

ΤΚ Μεσορράχης 119 79 -33,61% 

ΤΚ Νέας Χώρας 47 29 -38,30% 

ΤΚ Ξηροπηγάδου 377 433 14,85% 

ΤΚ Παραλίου Άστρους 751 1.043 38,88% 

ΤΚ Περδικόβρυσης 76 102 34,21% 

ΤΚ Πλατάνας 43 30 -30,23% 

ΤΚ Πλατάνου 178 213 19,66% 

ΤΚ Πραστού 160 336 110,00% 

ΤΚ Σιταίνης 172 164 -4,65% 

ΤΚ Στόλου 102 82 -19,61% 

ΤΚ Χαράδρου 51 39 -23,53% 

ΤΚ Ωργιάς 123 68 -44,72% 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 11.589 10.341 -10,77% 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα τη δεκαετία 2001 - 2011 παρατηρήθηκε µείωση 
του πληθυσµού του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας της τάξης του 10,77%. Όπως προκύπτει από 
τα ανωτέρω, στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας παρατηρείται έλλειψη αστικού πληθυσµού και 
σηµαντική διασπορά του πληθυσµού στους 40 οικισµούς του ∆ήµου. Επιπλέον, η σχετική 
γειτνίαση του ∆ήµου µε σηµαντικά αστικά κέντρα (Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο) δηµιουργεί 
συνθήκες διάχυσης του τοπικού πληθυσµού στις εν λόγω πόλεις. Στον κατωτέρω Πίνακα 
παρουσιάζεται η κατανοµή του πληθυσµού ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα για το 2011.  
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Πίνακας 3 : Κατανοµή πληθυσµού ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα Απογραφή 2011) 

 

 Κατανοµή πληθυσµού ανά ∆Κ/ΤΚ (2011) 

∆Κ Άστρους 23,29% 

ΤΚ Αγίας Σοφίας 0,62% 

ΤΚ Αγίου Ανδρέου 10,30% 

ΤΚ Αγίου Γεωργίου 0,28% 

ΤΚ Αγίου Πέτρου 6,93% 

ΤΚ Βερβένων 4,85% 

ΤΚ ∆ολιανών 8,18% 

ΤΚ Ελάτου 0,54% 

ΤΚ Καράτουλα Κυνουρίας 0,29% 

ΤΚ Καστανίτσης 1,69% 

ΤΚ Καστρίου 3,24% 

ΤΚ Κορακοβουνίου 6,37% 

ΤΚ Κουτρούφων 1,48% 

ΤΚ Μελιγούς 6,61% 

ΤΚ Μεσορράχης 0,76% 

ΤΚ Νέας Χώρας 0,28% 

ΤΚ Ξηροπηγάδου 4,19% 

ΤΚ Παραλίου Άστρους 10,09% 

ΤΚ Περδικόβρυσης 0,99% 

ΤΚ Πλατάνας 0,29% 

ΤΚ Πλατάνου 2,06% 

ΤΚ Πραστού 3,25% 

ΤΚ Σιταίνης 1,59% 

ΤΚ Στόλου 0,79% 

ΤΚ Χαράδρου 0,38% 

ΤΚ Ωργιάς 0,66% 

 
2. Υφιστάµενη Κατάσταση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 
Η συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται µέσω εξωτερικής ανάθεσης 
της υπηρεσίας σε ιδιωτική εταιρεία, µε εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο. Ο ανάδοχος έχει ως 
συµβατική υποχρέωση την µέριµνα για την: 

1. Αποκοµιδή  οικιακών  αστικών  απορριµµάτων (ΑΣΑ). 
2. Μεταφορά των απορριµµάτων ΑΣΑ και διάθεσή τους στον υφιστάµενο χώρο 

επεξεργασίας. 
3. ∆ιοίκηση και εποπτεία του συνολικού έργου, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Βόρειας 

Κυνουρίας. 
2.1. Προσωπικό 
Το µόνιµο προσωπικό που απασχολείται στην υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Πίνακας 4 : Μόνιµο προσωπικό αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

Κλάδος 
Αριθµός 
υπαλλήλων 

Οδηγοί 2 άτοµα 

Εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων 4 άτοµα 

Συνολικός αριθµός µόνιµου προσωπικού 6 άτοµα 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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Για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και 
των αδειών και ρεπό του µόνιµου προσωπικού, απασχολείται εποχικό προσωπικό. Στον 
κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται  ανά ειδικότητα το απασχολούµενο εποχικό προσωπικό.  
 

Πίνακας 5 : Εποχικό προσωπικό αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

Κλάδος Αριθµός υπαλλήλων 
Μήνες 

Απασχόλησης/Έτος 

Οδηγοί 3 άτοµα 5 µήνες 

Εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων 4 άτοµα 5 µήνες 

Συνολικός αριθµός εποχικού προσωπικού 7 άτοµα 5 µήνες 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο του µόνιµου και εποχικού προσωπικού που 
απασχολείται στην αποκοµιδή και διαχείριση ΑΣΑ του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 
 
Πίνακας 6 : Σύνολο Μόνιµου και Εποχικού προσωπικού 

 

Απασχολούµενο Προσωπικό 

Μόνιµο προσωπικό υπηρεσίας αποκοµιδής 6 άτοµα 

Εποχικό προσωπικό υπηρεσίας αποκοµιδής 7 άτοµα 

Σύνολο µόνιµου και εποχικού προσωπικού υπηρεσίας αποκοµιδής 13 άτοµα 

 
2.2. Αριθµός Οχηµάτων Συλλογής και Τύπος 
Ο στόλος οχηµάτων που διαθέτει ο ανάδοχος και απασχολούνται στην αποκοµιδή των 
αστικών στερεών απορριµµάτων απαρτίζεται από τρία (3) απορριµµατοφόρα οχήµατα. Στον 
κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται ο στόλος οχηµάτων, ο τύπος, η δυναµικότητα φορτίου καθώς 
και ο τύπος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.  
 
Πίνακας 7 : Οχήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  10-12 EURO 6 

ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  10-12 EURO 6 

ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 EURO 6 

 
Επικουρικά, ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας διαθέτει δύο (2) οχήµατα ανοικτού τύπου. Τα 
οχήµατα αυτά χρησιµοποιούνται στα ορεινά δυσπρόσιτα σηµεία και στα σηµεία που εξαιτίας 
στενότητας οδού δεν έχουν προσβασιµότητα τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του αναδόχου. 
Πιο συγκεκριµένα, µέσω των οχηµάτων αυτών πραγµατοποιείται η µεταφορά  απορριµµάτων 
των κάδων 270 lt σε κάδους 1.100 lt. Στη συνέχεια γίνεται η αποκοµιδή από τα 
απορριµµατοφόρα οχήµατα του αναδόχου. Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά των οχηµάτων αυτών. 
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Πίνακας 8 : Οχήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΝΑΖ 

ΚΗΙ 7583 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ISUZU 2007 1160 

ΚΗΙ 7635 ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ISUZU 2010 1160 

 
2.3. ∆ροµολόγια Απορριµµατοφόρων 
Η παραγωγή απορριµµάτων στον ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας χαρακτηρίζεται από έντονη 
εποχικότητα. Ο ∆ήµος είναι τουριστικός, µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός των παραθαλάσσιων 
κυρίως περιοχών να πολλαπλασιάζεται τους θερινούς µήνες. Αντίστοιχα µεταβάλλονται και οι 
ανάγκες της αποκοµιδής απορριµµάτων τη καλοκαιρινή περίοδο σε σχέση µε τη χειµερινή. 
Ως συνέπεια της εποχικότητας του πληθυσµού και της ανθρώπινης δραστηριότητας λόγω 
αυξηµένης επισκεψιµότητας τους θερινούς µήνες, το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων 
διαµορφώνεται ανάλογα µε την περίοδο. Η διαφοροποίηση ακολουθεί δύο περιόδους, ήτοι τη 
χειµερινή και τη θερινή. Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κάθε 
περιόδου. 
 
Πίνακας 9 : Περίοδοι αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Χειµερινή Περίοδος  Θερινή Περίοδος  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

8 µήνες (35 
εβδοµάδες) 

4 µήνες (17 
εβδοµάδες) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μικρός όγκος 
απορριµµάτων 
(Low season) 

Υψηλός όγκος 
απορριµµάτων 
(High season) 

 
 
 
Ακολούθως αποτυπώνονται τα εβδοµαδιαία δροµολόγια συγκοµιδής ανά περίοδο. 
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Πρόγραµµα Συγκοµιδής Απορριµµάτων ανά περίοδο 
Α’ περίοδος, Χειµερινή 
Πίνακας 10 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής ∆ευτέρα 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΠΑΡ.ΑΓ. 
ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  
∆ΟΛΙΑΝΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 85 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
Πίνακας 11 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Τρίτη 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΚΕΝΤΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ 
ΤΕΤΩΡΟΥ 
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ. 
ΠΡΑΣΤΟΣ  
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 
ΣΙΤΑΙΝΑ 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ 
ΟΡ. ΜΕΛΙΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 

ΟΡΕΙΝΟ 170 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ 
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο 
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ  
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 70 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
Πίνακας 12 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Τετάρτη 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 

(ΧΛΜ) 
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 
(m³) 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΑΡΚΑ∆.ΧΩΡΙΟ 
ΠΑΡ.ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  
∆ΟΛΙΑΝΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 90 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 
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Πίνακας 13 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Πέµπτη 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΚΕΝΤΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ  
ΝΕΑ ΧΩΡΑ 
ΕΛΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 
ΩΡΙΑ 
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ 
ΚΑΣΤΡΙ 
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΑΛΕΒΗ 
ΤΑΡΜΗΡΙ 
ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ 

ΟΡΕΙΝΟ 132 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΣ 
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο 
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ  
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 70 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
Πίνακας 14 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Παρασκευή 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ  

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 
ΚΟΥΒΛΙ 
ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 
∆ΡΑΓΟΥΝΙ  
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 
ΠΛΑΤΑΝΑ  
ΣΤΟΛΟΣ  
ΦΟΥΝΤΩΜΑ 

ΟΡΕΙΝΟ 165 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
 
Πίνακας 15 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Σάββατο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΠΑΝΙΤΣΑ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΑΡΚΑ∆.ΧΩΡΙΟ 
ΠΑΡ.ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  
∆ΟΛΙΑΝΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 100 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
Πίνακας 16 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Κυριακή 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 
(m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ 
ΑΣΤΡΟΣ 
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΚΑΤΩ 
ΒΕΡΒΕΝΑ  
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 70 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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Πρόγραµµα Συγκοµιδής Απορριµµάτων ανά περίοδο 
Β’ περίοδος, Θερινή 
Πίνακας 17 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής ∆ευτέρα 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 60 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΤΑΡΜΗΡΙ  
ΜΑΛΕΒΗ  
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΣΤΡΙ 
ΜΕΣΟΡΑΧΗ 
ΩΡΙΑ 
ΕΛΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 
ΝΕΑ ΧΩΡΑ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΟΡΕΙΝΟ 125 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

 
Πίνακας 18 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Τρίτη 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

 ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  
∆ΟΛΙΑΝΑ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. 
ΑΝ∆ΡΕΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 85 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ  
ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΣΙΤΑΙΝΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 
ΠΡΑΣΤΟΣ 
ΦΟΥΣΚΑ 
ΤΕΤΩΡΟΥ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ  

ΟΡΕΙΝΟ 157 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

 
Πίνακας 19 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Τετάρτη 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 60 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ  
ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 
∆ΡΑΓΟΥΝΙ 
ΚΟΥΒΛΙ 
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ  
ΠΛΑΤΑΝΑ 
ΣΤΟΛΟΣ 

ΟΡΕΙΝΟ 152 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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ΦΟΥΝΤΩΜΑ 
ΠΡΟΣΗΛΙΑ 
ΡΟΥΝΕΙΚΑ 
ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 

 
Πίνακας 20 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Πέµπτη 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΠΟΡΤΕΣ ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΓ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
ΠΑΡ. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 
∆ΟΛΙΑΝΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 85 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

 
Πίνακας 21 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Παρασκευή 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 60 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΤΑΡΜΗΡΙ  
ΜΑΛΕΒΗ  
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΣΤΡΙ 
ΜΕΣΟΡΑΧΗ 
ΩΡΙΑ 
ΕΛΑΤΟΣ 
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 
ΝΕΑ ΧΩΡΑ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΟΡΕΙΝΟ 125 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

 
Πίνακας 22 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Σάββατο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΣΤΡΟΣ 
ΜΕΛΙΓΟΥ ΠΕ∆ΙΝΟ 55 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ  
ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΣΙΤΑΙΝΑ 
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 
ΠΡΑΣΤΟΣ 
ΦΟΥΣΚΑ 
ΤΕΤΩΡΟΥ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ 

ΟΡΕΙΝΟ 157 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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Πίνακας 23 : ∆ροµολόγια αποκοµιδής Κυριακή 

 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΟΧΗΜΑ (ΧΛΜ) 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΠΑΡΑΛΙΟ  
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο  
ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 
ΠΟΡΤΕΣ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 60 ΙΡΜ-6030 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  
∆ΟΛΙΑΝΑ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. 
ΑΝ∆ΡΕΑ 

ΠΕ∆ΙΝΟ 85 ΙΝΝ-3642 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 – 12 

ΑΝΩ ΒΕΡΒΕΝΑ  
ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 
∆ΡΑΓΟΥΝΙ 
ΚΟΥΒΛΙ 
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ  
ΠΛΑΤΑΝΑ 
ΣΤΟΛΟΣ 
ΦΟΥΝΤΩΜΑ 
ΠΡΟΣΗΛΙΑ 
ΡΟΥΝΕΙΚΑ 
ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 
 

ΟΡΕΙΝΟ 152 ΙΡΟ-7656 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 

Ακολούθως αποτυπώνονται συνοπτικά τα δροµολόγια ανά ηµέρα της εβδοµάδας και οι µέσες 
χιλιοµετρικές αποστάσεις που διανύουν τα οχήµατα δυναµικότητα της υπηρεσίας 
αποκοµιδής. 
 
Πίνακας 24 : συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων ανά εβδοµάδα χειµερινή και θερινή περίοδο 

 

Ηµέρα 

Χειµερινή περίοδος Θερινή περίοδος 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύουν τα 
οχήµατα (χλµ) 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύουν τα 
οχήµατα (χλµ) 

∆ευτέρα 2  140 3 240 

Τρίτη 2 240 3 297 

Τετάρτη 2 145 3 267 

Πέµπτη 2 202 3 195 

Παρασκευή 2 220 3 240 

Σάββατο 1 100 3 267 

Κυριακή 1 70 3 297 

Σύνολο 
εβδοµάδας 

12 1.117 21 1.803 

Σύνολο Έτους 420 39.095 357 30.651 

Συνεπώς κατά τη χειµερινή περίοδο τα οχήµατα εκτελούν εβδοµαδιαίως 12 δροµολόγια 
διανύοντας  1.117 χλµ ενώ κατά τη θερινή περίοδο εκτελούν εβδοµαδιαίως 21 δροµολόγια, 
διανύοντας 1.803 χλµ. Με δεδοµένο ότι η χειµερινή και η θερινή περίοδος διαρκούν 
αντίστοιχα 39 και 13 εβδοµάδες, τα οχήµατα εκτελούν ετησίως 777 δροµολόγια, 
διανύοντας 69.746 χλµ/έτος. Με δεδοµένο ότι δαπανώνται ετησίως 53.000,00 € για το 
κόστος καυσίµων/λιπαντικών κίνησης των οχηµάτων, το µέσο ανηγµένο κόστος ανά 
χιλιόµετρο προσδιορίζεται σε 0,76 €. 
2.4. Κόστος υφιστάµενης διαχείρισης 
Tο συνολικό κόστος της υφιστάµενης διαχείρισης είναι 260.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ.  

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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Το κόστος της αποκοµιδής απορριµµάτων για τον ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας µπορεί να 
διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 
− Μισθολογικό Κόστος. 
− Κόστος καυσίµων/λιπαντικών για την κίνηση των οχηµάτων. 

− Κόστος συντήρησης οχηµάτων. 

− Κόστος απόσβεσης αξίας οχηµάτων. 

− Κόστος επόπτη. 

− ∆ιοικητικά έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες και λοιπά διοικητικά έξοδα). 
Το ετήσιο υφιστάµενο κόστος διαχείρισης διαµορφώνεται στον κατωτέρω Πίνακα. 
 
Πίνακας 25 : Ετήσιο κόστος υφιστάµενης διαχείρισης αστικών απορριµµάτων ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 

Κατηγορία  Κόστος 

Μισθολογικό κόστος 125.000,00 

Κόστος καυσίµων/λιπαντικών 53.000,00 

Κόστος συντήρησης 24.000,00 

Κόστος απόσβεσης 40.000,00 

Κόστος επόπτη 12.000,00 

∆ιοικητικά έξοδα 6.000,00 

Σύνολο 260.000,00 

ΦΠΑ 24% 62.400,00 

Συνολικό κόστος υφιστάµενης διαχείρισης (µε 
ΦΠΑ 24%) 

322.400,00 

 

3. Βελτιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας 
Η πρακτική των τελευταίων ετών οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το πρώτο δεκαπενθήµερο 
του Ιουνίου και το τελευταίο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου µπορούν να µετατεθούν στην 
χειµερινή περίοδο, χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
Συνεπώς, για τη βελτιστοποίηση και ορθολογικότερη διαχείριση του συστήµατος αποκοµιδής, 
στον ακόλουθο Πίνακα διαµορφώνονται οι προτεινόµενες περίοδοι αποκοµιδής. 
Πίνακας 26 : Προτεινόµενοι Περίοδοι αποκοµιδής απορριµµάτων 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟΚΟΜΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Α’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Χειµερινή Περίοδος  Θερινή Περίοδος  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

9 µήνες (39 εβδοµάδες) 3 µήνες (13 
εβδοµάδες) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μικρός όγκος απορριµµάτων 
(Low season) 

Υψηλός όγκος απορριµµάτων 
(High season) 

 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
πραγµατοποιείται µέσω εξωτερικής ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιωτική εταιρεία, µε εµπειρία 
σε σχετικό αντικείµενο. Ωστόσο,    στα σηµεία που εξαιτίας στενότητας οδών  δεν υπάρχει 
δυνατότητα προσέγγισης  από  τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του αναδόχου,   δυο οχήµατα 
του ∆ήµου   πραγµατοποιούσαν "µεταφορά" αστικών απορριµµάτων από κάδους των 270 lt 
σε κάδους των 1.100 lt     και ακολουθούσε η αποκοµιδή και η µεταφορά τους από τα 
απορριµµατοφόρα οχήµατα του αναδόχου.  
Για τη βελτιστοποίηση της εν λόγω κατάστασης   προτείνεται η προσθήκη ενός µικρού 
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε δυνατότητα µεταφόρτωσης σε µεγαλύτερο όχηµα, το οποίο 
θα συλλέγει τα απορρίµµατα στα δυσπρόσιτα σηµεία. Το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα 
κρίνεται κατάλληλο µε βάση το ανάγλυφο του ∆ήµου και τη στενότητα των οδών κυρίως στο 
εσωτερικό των ορεινών χωριών. Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά του προτεινόµενου µικρού απορριµµατοφόρου οχήµατος.  
 
Πίνακας 27 : Απαιτούµενος εξοπλισµός βελτιστοποίησης συστήµατος διαχείρισης αποκοµιδής ∆ήµου 
Βόρειας Κυνουρίας 

 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (m³) 

ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  4 - 5 EURO 6 

 
Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαιτήσεις προσωπικού για το µικρό 
απορριµµατοφόρο όχηµα καθώς και το νέο προτεινόµενο πρόγραµµα δροµολογίων ανά 
απορριµµατοφόρο για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ του ∆ήµου. 
3.1. Απαιτήσεις προσωπικού µικρού απορριµµατοφόρου οχήµατος 
Με δεδοµένο ότι το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα θα χρησιµοποιείται για την κάλυψη των 
δυσπρόσιτων σηµείων του ∆ήµου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα απαιτηθούν κατ’ 
ελάχιστον ένας (1) οδηγός και ένας (1) εργάτης αποκοµιδής απορριµµάτων, οι οποίοι θα 
απασχολούνται µε µόνιµη σχέση εργασίας. 
3.2. ∆ροµολόγια Απορριµµατοφόρων 
Τα οχήµατα που θα απαιτηθούν είναι 2 απορριµµατοφόρα οχήµατα δυναµικότητας 10 – 12 
m3 ένα απορριµµατοφόρο όχηµα δυναµικότητας 8 m3 (για τη θερινή περίοδο) και ένα µικρό 
απορριµµατοφόρο όχηµα δυναµικότητας 4 – 5 m3 για τα δυσπρόσιτα σηµεία του ∆ήµου. 
Για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος αποκοµιδής, την ελαχιστοποίηση του κόστους 
καυσίµων και την αντιµετώπιση των δυσκολιών της παρούσας κατάστασης έγιναν 
κατάλληλες τροποποιήσεις στο πρόγραµµα δροµολογίων των απορριµµατοφόρων (θερινής 
και χειµερινής περιόδου). Πιο συγκεκριµένα, στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται 
το προτεινόµενο πρόγραµµα δροµολογίων ανά απορριµµατοφόρο και περίοδο καθώς και η 
µέση διανυόµενη απόσταση (σε χιλιόµετρα). 
 
Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συγκοµιδής Απορριµµάτων ανά περίοδο  
Α’ περίοδος, Χειµερινή 
Πίνακας 28 : ∆ροµολόγια πρώτου απορριµµατοφόρου χειµερινής περιόδου 

 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕΛΙΓΟΥ, ΑΣΤΡΟΣ 55 

ΤΡΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΤΕΤΩΡΟΥ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 
ΠΡΑΣΤΟΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΣΙΤΑΙΝΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΟΡ. ΜΕΛΙΓΟΥ, ΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 

140 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΛΙΓΟΥ, ΑΣΤΡΟΣ 55 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΚΕΝΤΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ, ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΘΕΙΑ, 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, 
ΩΡΙΑ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, ΜΑΛΕΒΗ, 
ΤΑΡΜΙΡΙ, ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΕΙΚΑ 

145 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
ΑΣΤΡΟΣ, ΜΕΛΙΓΟΥ, ΓΑΝΑΛΕΙΚΑ - ΠΑΠΑΛΕΙΚΑ 

61 

ΣΑΒΒΑΤΟ - - 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΣ,ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο,ΧΑΣΑΠΑΙΪΚΑ,ΠΑΥΛΕΙΚΑ,ΚΑ
ΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ,ΠΟΡΤΕΣ. 

72 

 
Πίνακας 29: ∆ροµολόγια δεύτερου απορριµµατοφόρου χειµερινής περιόδου 

 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ, ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, 
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ,∆ΟΛΙΑΝΑ 

82 

ΤΡΙΤΗ 
ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΧΑΣΑΠΑΙΪΚΑ,ΚΑΤΩ 
ΒΕΡΒΕΝΑ, ΠΑΥΛΑΙΪΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ 

72 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΒΕΡΒΕΝΑ,ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ, ∆ΡΑΓΟΥΝΙ, ΚΟΥΒΛΙ.ΑΓ. 
ΣΟΦΙΑ,ΠΛΑΤΑΝΑ,ΣΤΟΛΟΣ,ΦΟΥΝΤΩΜΑ, 
ΠΡΟΣΗΛΙΑ,ΡΟΥΝΕΙΚΑ 

155 

ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΡΚ. ΧΩΡΙΟ, ΠΑΡ. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ,ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ, ∆ΟΛΙΑΝΑ 

85 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ, ΠΟΡΤΕΣ 60 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΠΑΝΤΙΣΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΑΡΚ. ΧΩΡΙΟ, 
ΠΑΡ. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ, ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ, 
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ, ∆ΟΛΙΑΝΑ 

88 

ΚΥΡΙΑΚΗ - - 

 
Πίνακας 30: ∆ροµολόγια µικρού απορριµµατοφόρου χειµερινής περιόδου 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ - - 

ΤΡΙΤΗ 
ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, 
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΠΡΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 

133 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 40 

ΠΕΜΠΤΗ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΩΡΙΑ, 
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

68 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - - 

ΣΑΒΒΑΤΟ - - 

ΚΥΡΙΑΚΗ - - 
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Προτεινόµενο Πρόγραµµα Συγκοµιδής Απορριµµάτων ανά περίοδο 
Β’ περίοδος, Θερινή 
Πίνακας 31: ∆ροµολόγια πρώτου απορριµµατοφόρου θερινής περιόδου 

 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 
Π.ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ, ΚΑΤΩ 
ΒΕΡΒΕΝΑ, ΠΑΥΛΕΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ 

72 

ΤΡΙΤΗ Π. ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΠΟΡΤΕΣ 55 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
Π.ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ, ΚΑΤΩ 
ΒΕΡΒΕΝΑ, ΠΑΥΛΕΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ 

72 

ΠΕΜΠΤΗ Π. ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΠΟΡΤΕΣ 55 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Π.ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ, ΚΑΤΩ 
ΒΕΡΒΕΝΑ, ΠΑΥΛΕΙΚΑ, ΠΟΡΤΕΣ 

72 

ΣΑΒΒΑΤΟ Π. ΑΣΤΡΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΠΟΡΤΕΣ 60 

ΚΥΡΙΑΚΗ Π. ΑΣΤΡΟΣ, ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο, ΠΟΡΤΕΣ 55 

 
Πίνακας 32: ∆ροµολόγια δεύτερου απορριµµατοφόρου θερινής περιόδου 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ , ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ , ΑΣΤΡΟΣ, ΜΕΛΙΓΟΥ 70 

ΤΡΙΤΗ ΑΣΤΡΟΣ , ΜΕΛΙΓΟΥ ,ΚΑΤΩ  ∆ΟΛΙΑΝΑ 70 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΣΤΡΟΣ – ΜΕΛΙΓΟΥ -ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΠΑΠΑΛΕΙΚΑ 61 

ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ., ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ  
ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  

75 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΡΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 55 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΣΤΡΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ  – ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΠΑΠΑΛΕΙΚΑ 61 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΓ.  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ., 
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ  ,ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 

85 

 
Πίνακας 33: ∆ροµολόγια τρίτου απορριµµατοφόρου θερινής περιόδου 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡ. ΜΕΛΙΓΟΥ,ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ ΤΑΡΜΙΡΙ, 
ΜΑΛΕΒΗ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΩΡΙΑ. 
ΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΘΕΙΑ 

128 

ΤΡΙΤΗ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ, ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, 
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΠΡΑΣΤΟΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 
ΤΕΤΩΡΟΥ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 

170 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡ. ΜΕΛΙΓΟΥ,ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ ΤΑΡΜΙΡΙ, 
ΜΑΛΕΒΗ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΩΡΙΑ. 
ΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΘΕΙΑ 

128 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΒΕΡΒΕΝΑ, ΑΝΩ  ∆ΟΛΙΑΝΑ, ∆ΡΑΓΟΥΝΙ, ΚΟΥΒΛΙ, 
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, 
ΠΛΑΤΑΝΑ, ΣΤΟΛΟΣ, ΦΟΥΝΤΩΜΑ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ, 
ΡΟΥΝΕΙΚΑ, ΚΑΤΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ 

162 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡ. ΜΕΛΙΓΟΥ,ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΕΙΚΑ ΤΑΡΜΙΡΙ, 
ΜΑΛΕΒΗ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΩΡΙΑ. 
ΕΛΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΘΕΙΑ 

128 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ, ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, 
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΠΡΑΣΤΟΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 
ΤΕΤΩΡΟΥ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ, 
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

150 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΒΕΡΒΕΝΑ, ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ, ∆ΡΑΓΟΥΝΙ, ΚΟΥΒΛΙ. ΑΓ. 
ΣΟΦΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΑ, ΣΤΟΛΟΣ, ΦΟΥΝΤΩΜΑ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ, 
ΡΟΥΝΕΙΚΑ 

155 

 
Πίνακας 34: ∆ροµολόγια µικρού απορριµµατοφόρου θερινής περιόδου 

ΗΜΕΡΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
∆ΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ 

ΧΛΜ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΩΡΙΑ, 
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

68 

ΤΡΙΤΗ 
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, 
ΠΡΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 

130 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΩΡΙΑ, 
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

68 

ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ, ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 40 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ, ΩΡΙΑ, 
ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

68 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΩ ∆ΟΛΙΑΝΑ, ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 40 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΧΑΡΑ∆ΡΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΙΤΑΙΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, 
ΠΡΑΣΤΟΣ 
ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 

130 

Ακολούθως αποτυπώνονται συνοπτικά τα δροµολόγια ανά ηµέρα της εβδοµάδας και οι µέσες 
χιλιοµετρικές αποστάσεις που θα διανύει το κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα.  
 
Πίνακας 35: συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων πρώτου απορριµµατοφόρου ανά εβδοµάδα χειµερινή 
και θερινή περίοδο 

Ηµέρα 

Χειµερινή περίοδος Θερινή περίοδος 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

∆ευτέρα 1 55 1 72 

Τρίτη 1 140 1 55 

Τετάρτη 1 55 1 72 

Πέµπτη 1 145 1 55 

Παρασκευή 1 61 1 72 

Σάββατο 0 0 1 60 

Κυριακή 1 72 1 55 

Σύνολο 
εβδοµάδας 

6 528 7 441 

Σύνολο έτους 234 20.592 91 5.733 
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Συνεπώς κατά τη χειµερινή περίοδο το πρώτο απορριµµατοφόρο όχηµα θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 6 δροµολόγια διανύοντας 528 χλµ ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 7 δροµολόγια, διανύοντας 441 χλµ. Με δεδοµένο ότι η χειµερινή και η θερινή 
περίοδος θα διαρκούν αντίστοιχα 39 και 13 εβδοµάδες, το πρώτο όχηµα θα εκτελεί 
ετησίως 325 δροµολόγια, διανύοντας 26.325 χλµ/έτος. 
 
Πίνακας 36: συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων δεύτερου απορριµµατοφόρου ανά εβδοµάδα 

χειµερινή και θερινή περίοδο 

 

Ηµέρα 

Χειµερινή περίοδος Θερινή περίοδος 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

∆ευτέρα 1 82 1 70 

Τρίτη 1 72 1 70 

Τετάρτη 1 155 1 61 

Πέµπτη 1 85 1 75 

Παρασκευή 1 60 1 55 

Σάββατο 1 88 1 61 

Κυριακή 0 0 1 85 

Σύνολο εβδοµάδας 6 542 7 477 

Σύνολο έτους 234 22.308 91 6.201 

Συνεπώς κατά τη χειµερινή περίοδο το δεύτερο απορριµµατοφόρο όχηµα θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 6 δροµολόγια διανύοντας 542 χλµ ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 7 δροµολόγια, διανύοντας 477 χλµ. Με δεδοµένο ότι η χειµερινή και η θερινή 
περίοδος θα διαρκούν αντίστοιχα 39 και 13 εβδοµάδες, το δεύτερο όχηµα θα εκτελεί 
ετησίως 325 δροµολόγια, διανύοντας 28.509 χλµ/έτος. 
 

Πίνακας 37: συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων τρίτου απορριµµατοφόρου ανά εβδοµάδα χειµερινή 
και θερινή περίοδο 

 

Ηµέρα 

Χειµερινή περίοδος Θερινή περίοδος 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

∆ευτέρα 0 0 1 128 

Τρίτη 0 0 1 170 

Τετάρτη 0 0 1 128 

Πέµπτη 0 0 1 162 

Παρασκευή 0 0 1 128 

Σάββατο 0 0 1 150 

Κυριακή 0 0 1 155 

Σύνολο 
εβδοµάδας 

0 0 7 1.021 

Σύνολο έτους 0 0 91 13.273 
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Συνεπώς, το τρίτο απορριµµατοφόρο όχηµα δεν θα εκτελεί δροµολόγια κατά τη χειµερινή 
περίοδο, ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα εκτελεί εβδοµαδιαίως 7 δροµολόγια, διανύοντας 
1.021 χλµ. Με δεδοµένο ότι η θερινή περίοδος θα διαρκεί 13 εβδοµάδες, το τρίτο όχηµα θα 
εκτελεί ετησίως 91 δροµολόγια, διανύοντας 13.273 χλµ/έτος. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα τα τρία απορριµµατοφόρα 
οχήµατα συνολικά θα εκτελούν ετησίως 741 δροµολόγια, διανύοντας 68.107 χλµ/έτος. 

Στον κατωτέρω Πίνακα παρουσιάζεται ο συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων του µικρού 
απορριµµατοφόρου. 
Πίνακας 38: συνοπτικός κατάλογος δροµολογίων µικρού απορριµµατοφόρου ανά εβδοµάδα χειµερινή 
και θερινή περίοδο 

 

Ηµέρα 

Χειµερινή περίοδος Θερινή περίοδος 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

Αριθµός 
∆ροµολογίων 

Μέση απόσταση 
που διανύει το 
όχηµα (χλµ) 

∆ευτέρα 0 0 1 68 

Τρίτη 1 133 1 130 

Τετάρτη 1 40 1 68 

Πέµπτη 1 68 1 40 

Παρασκευή 0 0 1 68 

Σάββατο 0 0 1 40 

Κυριακή 0 0 1 130 

Σύνολο 
εβδοµάδας 

3 238 7 544 

Σύνολο έτους 117 9.282 91 7.072 

Συνεπώς κατά τη χειµερινή περίοδο το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 3 δροµολόγια διανύοντας 238 χλµ ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα εκτελεί 
εβδοµαδιαίως 7 δροµολόγια, διανύοντας 544 χλµ. Με δεδοµένο ότι η χειµερινή και η θερινή 
περίοδος θα διαρκούν αντίστοιχα 39 και 13 εβδοµάδες, το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα 
θα εκτελεί ετησίως 208 δροµολόγια, διανύοντας 16.354 χλµ/έτος. 
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4. Προσδιορισµός Φυσικού και Τεχνικού Αντικειµένου Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Αστικών Απορριµµάτων από Ιδιωτικές Εταιρείες 
4.1. Γενικές Αρχές Προσδιορισµού Έργου Καθαριότητας – Αποκοµιδής 
Στο πλαίσιο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης εξετάζεται το ενδεχόµενο εξωτερικής ανάθεσης 
της υπηρεσίας αποκοµιδής σε ιδιωτική εταιρία µε εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο. Η 
υπηρεσία, λόγω προϋπολογισµού, θα µπορούσε να ανατεθεί µέσω ανοικτού διαγωνισµού. 
Βασικές  απαιτήσεις  ενός συστήµατος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ είναι: 

1. Αποκοµιδή  οικιακών  αστικών  απορριµµάτων (ΑΣΑ). 
2. Μεταφορά των απορριµµάτων ΑΣΑ και διάθεσή τους στην υφιστάµενη µονάδα 

επεξεργασίας. 
3. ∆ιοίκηση  και εποπτεία  συνολικού έργου. 

 

4.2. Παραδοχές 
Οι προδιαγραφές για το σενάριο εξωτερικής ανάθεσης της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται 
ακολούθως: 

1. Αντικείµενο της υπηρεσίας αποτελεί η αποκοµιδή αστικών στερεών απορριµµάτων 
στο σύνολο των τοπικών διαµερισµάτων και οικισµών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

2. Η ποιότητα της υπηρεσίας που θα παρέχεται από την ιδιωτική εταιρία θα είναι 
αντίστοιχη των σύγχρονων εθνικών και διεθνών προδιαγραφών µε την επίβλεψη του 
∆ήµου, ο οποίος και θα πιστοποιεί κάθε φορά το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο 
του έργου. 

3. Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα αποκοµιδής θα είναι κατ’ ελάχιστο το προτεινόµενο 
πρόγραµµα (έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3.2 της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης) ή µεγαλύτερο σε περίπτωση αδυναµίας ανταπόκρισης στις εποχιακές 
ανάγκες αποκοµιδής. 

4. Η συχνότητα αποκοµιδής για κάθε περιοχή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες 
αποκοµιδής και χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους: 

5. Θερινή – Υψηλή Περίοδος (15/06 - 15/09 ή δεκατρείς (13) εβδοµάδες). 
6. Χειµερινή – Χαµηλή Περίοδος (16/09 – 14/06 ή τριάντα εννέα (39) εβδοµάδες). 
7. Το κάθε απορριµµατοφόρο όχηµα µπορεί να πραγµατοποιεί έως και δύο βάρδιες 

ηµερησίως. 
8. Η αντιρρυπαντική τεχνολογία των απορριµµατοφόρων οχηµάτων θα είναι τουλάχιστον 

Euro 6. 
9. Ο χρόνος εργασίας ανά εργαζόµενο υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδοµαδιαία. 
10. Το µισθολογικό κόστος υπολογίζεται σύµφωνα µε τις Εθνικές Συλλογικές Συµβάσεις. 
11. Ο ∆ιαχειριστής της υπηρεσίας αποκοµιδής θα αναπροσαρµόζει το διαθέσιµο στόλο 

οχηµάτων σύµφωνα µε εποχιακή διακύµανση που παρουσιάζει ο ∆ήµος Βόρειας 
Κυνουρίας. 

4.3. Απαιτήσεις Έργου 
1. Συνολικά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν σε ετήσια βάση 6 οδηγοί απορριµµατοφόρου και 

9 εργάτες αποκοµιδής συνυπολογίζοντας και τις άδειες τους και τα ρεπό τους. 
2. Τα οχήµατα που θα απαιτηθούν είναι 2 απορριµµατοφόρα οχήµατα δυναµικότητας 10 

– 12 m3 ένα απορριµµατοφόρο όχηµα δυναµικότητας 8 m3(για τη θερινή περίοδο) και 
ένα µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα  δυναµικότητας 4 – 5 m3 για τα δυσπρόσιτα 
σηµεία του ∆ήµου.  

3. Θα πραγµατοποιούνται 585 δροµολόγια κατά τη χειµερινή περίοδο και 364 
δροµολόγια κατά την θερινή περίοδο. 

4.4. Προσδιορισµός του Κόστους του Έργου 
Όπως προαναφέρθηκε, στην υφιστάµενη κατάσταση τα τρία απορριµµατοφόρα οχήµατα 
διανύουν  69.746 χλµ/έτος. Σύµφωνα µε το νέο προτεινόµενο πρόγραµµα τα τρία 
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απορριµµατοφόρα οχήµατα θα διανύουν 68.107 χλµ/έτος. Συνεπώς, µε µέσο ανηγµένο 
κόστος 0,76 €/χλµ, η µείωση της διανυόµενης απόστασης για τα τρία απορριµµατοφόρα 
οχήµατα θα επιφέρει µια µείωση του κόστους κατά 1.245,64 €.  
Έτσι, το κόστος της νέας υπηρεσίας προκύπτει ως εξής: 
 
Κόστος Νέας Υπηρεσίας = Κόστος Υφιστάµενης Κατάστασης - Μείωση Κόστους + 
Κόστος Μικρού Απορριµµατοφόρου Οχήµατος 

 
Η εκτίµηση του κόστους του µικρού απορριµµατοφόρου οχήµατος προκύπτει από τους 
κάτωθι παράγοντες: 
1) Κόστος αµοιβών εργαζοµένων και εργοδοτικών εισφορών. 
2) Κόστος κίνησης απορριµµατοφόρου. 
3) Κόστος συντήρησης και ελαστικών απορριµµατοφόρου. 
4) Κόστος ασφάλισης απορριµµατοφόρου. 
5) Κόστος απόσβεσης αξίας απορριµµατοφόρου 
6) ∆ιοικητικά έξοδα. 
7) Απρόβλεπτα. 
 
4.4.1. Κόστος αµοιβών εργαζοµένων και εργοδοτικών εισφορών 
Το κόστος προσωπικού περιλαµβάνει το κόστος που αφορά στην µισθοδοσία των οδηγών 
και των εργατών που θα απασχοληθούν στο µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα. Ο υπολογισµός 
της µισθοδοσίας του προσωπικού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 39: Μέσος µηνιαίος µισθός 

Α/Α Περιγραφή Ετήσιος µισθός1 
Κόστος Ασφάλισης 

(εργαζόµενου & εργοδότη) 
Σύνολο Μισθοδοσίας 

1 Οδηγός 11.200,00 € 3.428,32 € 14.628,32 € 

2 
Εργάτης γενικών 
καθηκόντων  

10.538,50 € 3.225,88 € 13.764,33 € 

Συνεπώς για το µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα το µισθολογικό κόστος θα είναι: 
Πίνακας 40: Ετήσιο µισθολογικό κόστος 

 

Α/Α Περιγραφή Μισθοδοσία 
Αριθµός 

εργαζοµένων 
Ετήσιο κόστος 

1 Οδηγοί 14.628,32 € 1 14.628,32 € 

2 Εργάτες αποκοµιδής 13.764,33 € 1 13.764,33 € 

Σύνολο 28.392,65 € 
 

4.4.2. Κόστος κίνησης απορριµµατοφόρου 
Το κόστος κίνησης των απορριµµατοφόρων αποτελείται από τα καύσιµα και τα λιπαντικά. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη συνδέεται µε τη διανυόµενη απόσταση αλλά και µε το χρόνο 
ηµερήσιας λειτουργίας των κινητήρων των απορριµµατοφόρων οχηµάτων. Σύµφωνα µε 
στοιχεία των κατασκευαστών / επίσηµων αντιπροσώπων των συνηθέστερα 
χρησιµοποιούµενων τύπων απορριµµατοφόρων οχηµάτων, σε συνδυασµό µε την απαίτηση 
χρήσης οχηµάτων τελευταίας τεχνολογίας Euro6, το µέσο ανηγµένο κόστος ανά χιλιόµετρο, 

                                                
1
 Ο µισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει συλλογικής σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 

4046/2012 για τις παραπάνω ειδικότητες και αφορούν, έγγαµο µε ένα τέκνο, 6ετή προϋπηρεσία και όλα τα επιδόµατα 

που προβλέπονται ανά ειδικότητα 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ



 

 

 

 

 

23

για το έτος 2018, προσδιορίζεται σε 0,76€. Στον κάτωθι Πίνακα παρουσιάζεται το ετήσιο 
κόστος κίνησης του µικρού απορριµµατοφόρου ανά περίοδο και συνολικά. 
 
Πίνακας 41: Ετήσιο κόστος κίνησης µικρού αποριµµατοφόρου 

 

Περιγραφή Συνολικά km 
Ανηγµένο 

κόστος/χλµ (σε €) 
Ετήσιο κόστος 

Χειµερινή - χαµηλή 
περίοδος 

9.282 
0,76 

7.054,32 € 

Θερινή - υψηλή περίοδος 7.072 5.374,72 € 

Σύνολο 12.429,04 € 

 
4.4.3. Κόστος συντήρησης και ελαστικών απορριµµατοφόρου 
Στο κόστος συντήρησης των απορριµµατοφόρων συµπεριλαµβάνεται το κόστος των 
απαραίτητων αναλωσίµων υλικών για τη λειτουργίας τους και οι τακτικές και έκτακτες 
συντηρήσεις και επισκευές αυτών. Παραδείγµατος χάρη συνυπολογίζεται το κόστος 
αντικατάστασης των ελαστικών και των διαφόρων φίλτρων και άλλων αντίστοιχου είδους 
αναλώσιµων υλικών και εξαρτηµάτων.  
 
Το κόστος των ανωτέρω λαµβάνεται από στοιχεία που δηµοσιεύονται από τους 
κατασκευαστές και τους επίσηµους αντιπρόσωπους των συνηθέστερα χρησιµοποιούµενων 
τύπων απορριµµατοφόρων οχηµάτων, καθώς και από εµπειρικά δεδοµένα από τους 
χειριστές και τα στελέχη των αρµόδιων υπηρεσιών άλλων ∆ήµων στην Ελλάδα. Με δεδοµένο 
ότι το µικρό απορριµµατοφόρο θα διανύει συνολικά 16.354 χλµ/έτος σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτα 
ορεινά σηµεία, γεγονός που αυξάνει τις φθορές, το κόστος συντήρησης και ελαστικών 
διαµορφώνεται ως κάτωθι. 
 
Πίνακας 42: Ετήσιο κόστος συντήρησης µικρού αποριµµατοφόρου 

 

Περιγραφή Ετήσιο Κόστος 

Συντήρηση 
και ελαστικά 

12.000,00 € 

 

Σύνολο 12.000,00 € 

 
4.4.4. Κόστος ασφάλισης απορριµµατοφόρου 
Στο ετήσιο κόστος ασφάλισης του νέου οχήµατος συµπεριλαµβάνονται τα ποσά για την 
ασφάλεια οχήµατος και τα τέλη κυκλοφορίας, που είναι 500 και 600 € αντίστοιχα. Στον 
Πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το κόστος ασφάλισης για το µικρό απορριµµατοφόρο 
όχηµα. 
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Πίνακας 43: Κόστος ασφάλισηςµικρού απορριµµατοφόρου 

 

Περιγραφή Κόστος  

Ασφάλιση οχήµατος 500 € 

Τέλη κυκλοφορίας 600 € 

Σύνολο 1.100,00 € 
 

4.4.5. Κόστος απόσβεσης αξίας απορριµµατοφόρων 
Το σενάριο ανάθεσης της υπηρεσίας αποκοµιδής σε ιδιωτική εταιρία, απαιτεί την προσθήκη 
ενός νέου µικρού απορριµµατοφόρου, σύγχρονης τεχνολογίας. Στις λογιστικές δαπάνες της 
υπηρεσίας αυτής οφείλουν να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις του εξοπλισµού που 
διαθέτει η εταιρία για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Το µέσο κόστος ενός νέου 
απορριµµατοφόρου οχήµατος αντίστοιχου τύπου υπολογίζεται σε 80.000,00 €. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται στην περίπτωση αυτή µε συντελεστή 10%, ήτοι απόσβεση της 
αξίας του εξοπλισµού σε 10 έτη. Στον Πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το αντίστοιχο 
κόστος. 
 

Πίνακας 44: Κόστος απόσβεσης αξίας µικρού απορριµµατοφόρου 

 

Περιγραφή Κόστος  Κόστος απόσβεσης  

Μικρό Απορριµµατοφόρο  80.000,00 € 8.000,00 € 

Συνολικό Κόστος Απόσβεσης 8.000,00 € 

  
 

4.4.6. ∆ιοικητικά έξοδα 
Σύµφωνα µε την εµπειρία από παρόµοιους διαγωνισµούς, οφείλει να συνυπολογιστεί κάποιο 
ετήσιο διοικητικό κόστος παροχής της υπηρεσίας αποκοµιδής. Τα διοικητικά έξοδα 
περιλαµβάνουν τα κόστη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που περιλαµβάνουν: 
1. ∆ιοικητική Υποστήριξη (Επίβλεψη - Εποπτεία) 
2. Λογιστική – Γραµµατειακή Υποστήριξη 
3. ∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων 
Το διοικητικό κόστος τεκµηριώνεται από την πολυπλοκότητα του αντικειµένου, το ύψος του 
προϋπολογισµού και την απαίτηση για υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσίας, µε δυνατότητα 
ανταπόκρισης σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση. 
Για τις ανάγκες της παρούσας, και µε δεδοµένο ότι πρόκειται για ένα µικρό 
απορριµµατοφόρο όχηµα το σύνολο των διοικητικών εξόδων υπολογίζεται στα 
1.000,00 €. 
 
4.4.7. Απρόβλεπτα 
Το ύψος του ποσού απρόβλεπτων υπολογίζεται στη βάση του συνολικού προϋπολογισµού 
σε ποσοστό 3% περίπου και εκτιµάται σε: 
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Πίνακας 45: Απρόβλεπτα 

 

Περιγραφή Ετήσιο κόστος 

Απρόβλεπτα 
1.887,65 € 

Σύνολο 
1.887,65 € 

Συνοπτικά, το συνολικό ετήσιο κόστος για το νέο µικρό απορριµµατοφόρο όχηµα 
υπολογίζεται από τα ανωτέρω επιµέρους στοιχεία κόστους, όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 46. 

Πίνακας 46: Συνολικό ετήσιο κόστος µικρού απορριµµατοφόρου οχήµατος 

 

Περιγραφή Κόστος 

Κόστος αµοιβών εργαζοµένων και εργοδοτικών 
εισφορών 28.392,65 € 

Κόστος κίνησης απορριµµατοφόρου 12.429,04 € 

Κόστος συντήρησης και ελαστικών 12.000,00 € 

Κόστος ασφάλισης απορριµµατοφόρου 1.100,00 € 

Κόστος απόσβεσης αξίας απορριµµατοφόρου 8.000,00 € 

∆ιοικητικά έξοδα 1.000,00 € 

Απρόβλεπτα 1.887,65 € 

Σύνολο 64.809,34 € 

 

4.4.8. Συνολικό κόστος νέας υπηρεσίας 

Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό κόστος της νέας υπηρεσίας ορίζεται από τη σχέση: 
Κόστος Νέας Υπηρεσίας = Κόστος Υφιστάµενης Κατάστασης - Μείωση Κόστος + 
Κόστος Μικρού Απορριµµατοφόρου Οχήµατος 

ή 
Κόστος Νέας Υπηρεσίας = 260.000,00 - 1.245,64 + 64.809,34 

Κόστος Νέας Υπηρεσίας=323.563,70 € 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η το συνολικό κόστος της νέας υπηρεσίας 

Πίνακας 47: Συνολικό ετήσιο κόστος νέας υπηρεσίας 

 

Περιγραφή Κόστος 

Συνολικό ετήσιο κόστος νέας υπηρεσίας (χωρίς ΦΠΑ) 323.563,70 € 

ΦΠΑ 24% 77.655,29 € 

Συνολικό κόστος νέας υπηρεσίας (µε ΦΠΑ 24%) 401.218,99 € 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ1ΧΩ9Ψ-ΦΓΚ



 

 

 

 

 

26

Καµπύλης Γεώργιος: Θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Καταρχάς, θέλω να 
ρωτήσω ποιος έχει κάνει αυτή την τεχνική έκθεση, γιατί δεν είδα να την υπογράφει κάποιος. 
∆εύτερον, το θέµα αναφέρεται στη µεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 
υλικών, ενώ η τεχνική έκθεση αναφέρεται στα αστικά απορρίµµατα µόνο. Θα ήθελα να 
µάθουµε τελικά σε τι θα κάνει αποκοµιδή αυτός που θα αναλάβει την αποκοµιδή; 
∆ήµαρχος: Πριν απαντήσω στα δύο ερωτήµατα, να συµπληρώσω κάτι στην εισήγησή µου 
που ξέχασα νωρίτερα. Για να λάβουµε τη σηµερινή απόφαση µε τον τίτλο που βλέπετε 
µπροστά σας, θα πρέπει να προσθέσω στην εισήγησή µου ότι οι ίδιοι όροι που ίσχυαν το 
2014 για το γραφείο καθαριότητας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του 
∆ήµου µας συνεχίζουν να ισχύουν και σήµερα, όσον αφορά τη στελέχωσή του και την 
υλικοτεχνική του υποδοµή. Μάλιστα, έχει ενταθεί ακόµα περισσότερο, σε σχέση µε το 2014, η 
υποστελέχωση του γραφείου και είναι αυτονόητο ότι ο εξοπλισµός είναι γερασµένος κατά 
τέσσερα χρόνια από τότε. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι λόγοι που συνέτρεχαν το 2014 για την 
ανάθεση αυτής της υπηρεσίας συντρέχουν, µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση, σήµερα. 
Απαντώντας στα δύο ερωτήµατα, η έκθεση που βλέπετε µπροστά σας είναι µέρος των 
τευχών δηµοπράτησης που θα συνταχτούν και θα εγκριθούν από τη ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Αυτό το τµήµα των τευχών, η τεχνική έκθεση, προφανέστατα έχει 
συνταχτεί από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Όµως, θα αποτελέσει αντικείµενο που θα 
ελεγχθεί και θα θεωρηθεί κατά τον έλεγχο των τευχών δηµοπράτησης. Αυτό θα γίνει µετά τη 
λήψη της σηµερινής απόφασης. 
Αυτό το υλικό δεν είναι απαραίτητο για τη λήψη της σηµερινής απόφασης. Μόνο και µόνο 
αυτό που είπα τώρα είναι αρκετό στοιχείο για να κρίνει κάποιος το αν θα πρέπει να αναθέσει 
αυτή την υπηρεσία ή όχι. Επειδή όµως υπήρχε αυτό το υλικό κατά τη διαδικασία παραγωγής 
των τευχών από την Υπηρεσία, γι’ αυτό το δώσαµε, ώστε να υπάρχει η µέγιστη δυνατή 
ενηµέρωση σε όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος λοιπόν 
συντάσσει και εγκρίνει τα τεύχη, άρα και την τεχνική έκθεση που έχετε µπροστά σας. 
Σχετικά µε τον όρο «αστικά απορρίµµατα» που φαίνεται στο εξώφυλλο της τεχνικής έκθεσης 
και τον όρο «αστικά απορρίµµατα και ανακυκλώσιµα υλικά» που χρησιµοποιείται µέσα, να το 
ξεκαθαρίσουµε και ελπίζω να το ξεκαθαρίσουµε µία και καλή. Τα υλικά που µεταφέρουν τα 
απορριµµατοφόρα είναι αστικά απορρίµµατα. Ο όρος «αστικά απορρίµµατα», σύµφωνα όχι 
µόνο µε τη βιβλιογραφία και την επιστήµη, αλλά και σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους, 
είναι ένας όρος ο οποίος αφορά την προέλευση των απορριµµάτων. 
Το υλικό που µεταφέρουν τα απορριµµατοφόρα έχει αστικά απορρίµµατα τα οποία περιέχουν 
δύο ειδών υλικά. Περιέχουν υλικά τα οποία δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν, δεν 
µπορούν να διαχωριστούν και δεν µπορούν να αφαιρεθούν από αυτόν το συνολικό όγκο, 
αυτό που λέγαµε στο παρελθόν µε τις παλιές νοµοθεσίες «σύµµεικτα υλικά», καθώς επίσης 
περιέχουν υλικά που µπορούν να διαχωριστούν και να ξεχωριστούν, όπως και γίνεται στο 
Κ∆ΑΥ, που είναι ανακυκλώσιµα υλικά. 
Η µεταφορά λοιπόν που ζητάµε να κάνει ο ανάδοχος και η µεταφορά των υλικών που έκανε ο 
ανάδοχος τα τρία τελευταία χρόνια είναι µεταφορά αστικών απορριµµάτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών σε σύµµεικτη µορφή. 
Όλα αυτά τα υλικά που µπαίνουν στο απορριµµατοφόρο περνάνε από διαλογή στη Μονάδα 
Μεταβατικής ∆ιαχείρισης που λειτουργούµε. Άρα λοιπόν, αυτά τα υλικά δεν είναι αστικά 
απορρίµµατα, αλλά είναι αστικά απορρίµµατα και ανακυκλώσιµα υλικά. 
Θέλω να καταλάβετε ότι τα υλικά που προέρχονται από τους κάδους προδιαλογής, από τους 
κάδους διαλογής στην πηγή, που έχουµε αναπτύξει στο ∆ήµο, δεν είναι αστικά απορρίµµατα. 
Είναι προδιαλεγµένα ανακυκλώσιµα υλικά. Αυτός που τα έχει προδιαλέξει είναι ο δηµότης, ο 
οποίος έχει προσέξει πού τα πετάει. Είναι άλλη κατηγορία υλικών. 
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Έτσι λοιπόν ξεχωρίζουµε και το λέω για να αποφύγουµε παρεξηγήσεις που στο παρελθόν 
έχουν δηµιουργήσει εντάσεις. Αστικά απορρίµµατα και ανακυκλώσιµα υλικά είναι το υλικό 
που έχουν τα σκουπιδιάρικα. Προδιαλεγµένα ανακυκλώσιµα υλικά, εν µέρει προδιαλεγµένα 
αν το θέλετε, είναι τα υλικά που φεύγουν από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου και µπαίνουν 
εκεί από τους έγχρωµους κάδους διαλογής στην πηγή. 
Παινέσης Γρηγόριος: Μία ερώτηση που προκύπτει µετά την εισήγηση του κυρίου 
∆ηµάρχου και ειδικά στο τελευταίο σκέλος, είναι όσον αφορά τα υλικά που ανακυκλώνει ο 
δηµότης και γίνεται αρκετά καλή δουλειά σε αυτό, τα οποία µεταφέρει ο ∆ήµος µε δικό του 
αυτοκίνητο στο χώρο διαχείρισης. Θα ήθελα να ρωτήσω και δε θέλω να πάρω τώρα 
απάντηση, αλλά στην πορεία, πόσα είναι τα χρήµατα που έχει εισπράξει ο ∆ήµος από αυτό 
το υλικό που παραδίδει στο Κ∆ΑΥ ανακυκλωµένο, µε δικό του όχηµα και µε δικούς του 
εργάτες και οδηγούς. 
∆ήµαρχος: Κύριε Παινέση, για να σας δώσω την απάντηση πρέπει να γνωρίζω την 
ποσότητα των υλικών, αλλά δεν τη γνωρίζω. Θα σας απαντήσω παρακάτω. 
Γενικά όµως, έχω να σας πω ότι δύο είναι τα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την 
πολιτική µας γύρω από τη διαχείριση των προδιαλεγµένων υλικών. Πρώτον, το γεγονός ότι 
λειτουργεί Κ∆ΑΥ στον τόπο µας και δεν είµαστε υποχρεωµένοι και αναγκασµένοι να 
µεταφέρουµε αυτά τα υλικά σε Κ∆ΑΥ πιο µακριά από εδώ. ∆εύτερον, το γεγονός ότι είναι 
ιδιάζουσα η διαδικασία της αποκοµιδής αυτών των προδιαλεγµένων υλικών, γιατί τα 
δροµολόγια που χρειάζεται να κάνει ένα όχηµα για να µεταφέρει αυτά τα προδιαλεγµένα 
υλικά είναι πολύ µεγαλύτερα από αυτά που περιγράφουµε στην έκθεση την οποία έχετε 
µπροστά σας. Φανταστείτε ότι πρέπει κάθε κάδος να αποκοµίζεται διαφορετικά, ξεχωριστά. 
Άρα, τα δροµολόγια πολλαπλασιάζονται επί τέσσερα. 
Με τη σηµαντική ελάφρυνση που υπάρχει στη λειτουργία της υπηρεσίας αποκοµιδής, µε την 
ανάθεση της αποκοµιδής σε ιδιωτική εταιρεία, καταφέρνουµε να έχουµε τη δυνατότητα να 
κάνουµε την αποκοµιδή των προδιαλεγµένων υλικών µε δικά µας µηχανήµατα. Πάντως, 
συγκεκριµένο νούµερο θα σας πω στην επόµενη συνεδρίαση. 
Γιοβάς Ιωάννης: Η τεχνική έκθεση που έχουµε στα χέρια µας δε µας λέει το συνολικό 
κόστος της διαδικασίας αποκοµιδής, δηλαδή της υπηρεσίας καθαριότητας, που έχει να κάνει 
και µε τη συλλογή των ανακυκλώσιµων. Αν βλέπαµε όλο αυτό το κόστος, θα βλέπαµε αν 
τελικά η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτη µας συµφέρει ή όχι. Αυτό το νούµερο δεν υπάρχει 
εδώ µέσα, ενώ στην προηγούµενη έκθεση, όταν το αναθέσατε στον ιδιώτη, µας λέγατε ότι θα 
κερδίσουµε χρήµατα. Θα θέλαµε να δούµε το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας, 
προστιθέµενης της ανάθεσης σε ιδιώτη και αν αυτό τελικά, µε τη δική σας λογική, που 
διαφωνώ µε τη λογική της ανάθεσης, είναι θετικό ή όχι. 
∆ήµαρχος: Το νέο στοιχείο που πρέπει να βάλετε στο µυαλό σας όλοι είναι ότι δε µιλάµε 
µόνο για µία οικονοµικότερη διαδικασία, δε µιλάµε µόνο για µία καλύτερη διαδικασία, όπως 
βλέπει ο καθένας για το σπίτι του και για το χώρο του. Μιλάµε για µία διαδικασία, που όπως 
πολύ προσεκτικά είπα νωρίτερα, δεν µπορεί να την εκτελέσει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, 
γραφείο καθαριότητας, για τον απλό λόγο ότι ο πίνακας των δροµολογίων που βλέπετε µέσα 
σε αυτή την τεχνική έκθεση απαιτεί περισσότερο προσωπικό και περισσότερα µηχανήµατα 
από αυτά που διαθέτει ο ∆ήµος. Μάλιστα, µηχανήµατα τελείως διαφορετικής τεχνολογίας 
από αυτά που ήδη διαθέτουµε. Με κανένα τρόπο λοιπόν δε θα ήταν δυνατό, είτε φθηνότερα, 
είτε ακριβότερα αν το θέλετε κύριε Γιοβά, να γίνει αυτή η δουλειά που γίνεται από τη 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου. Αυτό είναι η απάντηση στο νέο στοιχείο που 
περιγράψατε. 
∆εν µπήκα καν στη διαδικασία να κάνω σύγκριση µίας λειτουργίας προ τετραετίας. Σήµερα, 
από την κατάσταση που βρισκόµασταν, έχουµε έρθει σε µία πάρα πολύ πιο καλή κατάσταση. 
Στόχος µας είναι να έρθουµε σε µία ακόµα καλύτερη. 
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Καµπύλης Γεώργιος: Η πρώτη φορά που µας απασχόλησε το θέµα ήταν το 2015, όταν 
ξεκινήσαµε πάλι τη διαδικασία για την ανάθεση σε ιδιώτη. Ο κύριος ∆ήµαρχος λοιπόν έρχεται 
µε την εισήγησή του, µετά από τρία χρόνια σχεδόν, να µας δικαιώσει και θα εξηγήσω τι 
εννοώ. Πέρασαν τρία χρόνια για να καταλάβει ο κύριος ∆ήµαρχος ότι µε τη διαφωνία που 
διατυπώναµε όλο αυτό τον καιρό, τελικά, είχαµε απόλυτο δίκιο. 
Στην προηγούµενη ενηµέρωση που µας έκανε ο κύριος ∆ήµαρχος ανέφερε ότι η 
προηγούµενη σύµβαση ήταν δυσνόητη και προκάλεσε παρεξηγήσεις. Συµφωνούµε απόλυτα. 
Αυτό λέγαµε και εµείς εδώ και τρία χρόνια· ότι η προηγούµενη σύµβαση, έτσι όπως είχε 
καταρτιστεί και έτσι όπως είχε ψηφιστεί, που ενώ µας είχαν παρουσιαστεί άλλα, άλλο σενάριο 
πρόεκυψε, όντως δηµιούργησε παρεξηγήσεις και ήταν δυσνόητη. Αυτό αποδεικνύεται µε τη 
σηµερινή εισήγηση του κυρίου ∆ηµάρχου. 
Επί της αρχής, όπως και το 2015, έτσι και τώρα συµφωνούµε ότι πρέπει να γίνει ανάθεση σε 
ιδιώτη. Ο ∆ήµος πλέον, µε το προσωπικό και τα οχήµατα που έχει, δεν είναι σε θέση να κάνει 
αποκοµιδή των απορριµµάτων. ∆εν αλλάζουµε τη στάση µας. Απλά οι διαφωνίες µας ήταν 
στην ανάµειξη του ∆ήµου µε τα δύο αγροτικά στην αποκοµιδή. 
∆εν µπορούµε να µην αναφερθούµε σε κάποια σηµεία που αφορούν την κοστολόγηση και τη 
µελέτη γενικότερα. Είπε ο κύριος ∆ήµαρχος την προηγούµενη φορά, αλλά και τώρα, ότι 
ανέβαλε το θέµα για να έχουµε καλύτερη ενηµέρωση. Συγγνώµη κύριε ∆ήµαρχε, αλλά πότε 
το έχετε κάνει και σε ποιο θέµα έχετε αναβάλει το θέµα για να έχουν καλύτερη ενηµέρωση οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ώστε να σας πιστέψουµε τώρα ότι το κάνατε γι’ αυτόν το λόγο; Εδώ 
µας φέρνετε τον προϋπολογισµό την τελευταία στιγµή και τον ψηφίζουµε την ίδια µέρα ή την 
επόµενη µέρα. 
Αυτό που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος είναι πρόφαση και µεγάλο ψέµα. Ο κύριος ∆ήµαρχος και 
γι’ αυτό ρώτησα ποιος έχει κάνει τη σύνταξη της µελέτης, ανέβαλε το θέµα γιατί στην αρχική 
µελέτη που είχε στείλει στα e-mail µας έλεγε µία µεγάλη αλήθεια, δικαίωνε εµάς γι’ αυτά που 
λέγαµε τόσα χρόνια και αποδείκνυε το ψέµα που έλεγε τόσο καιρό η ∆ηµοτική Αρχή. Στις 30 
Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, λάβαµε στο e-mail µας την αρχική έκθεση και στις 11:40, ως 
δια µαγείας, λάβαµε άλλη µία η οποία έλεγε «Ορθή επανάληψη», δηλαδή µέσα σε σαράντα 
λεπτά κάτι άλλαξε. Ήρθαµε το απόγευµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο κύριος ∆ήµαρχος 
αναβάλει το θέµα, µε την πρόφαση ότι δεν ενηµερώθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, για να µας 
δώσει την τελική έκθεση που µας έδωσε χθες. 
Στη σελίδα 18 της αρχικής έκθεσης, στην τελευταίο παράγραφο, λέει: «Για τη βελτιστοποίηση 
της εν λόγω κατάστασης και µε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος χρησιµοποιεί καταχρηστικά τα οχήµατα 
ανοιχτού τύπου για τη συλλογή αστικών απορριµµάτων, προτείνεται η προσθήκη ενός µικρού 
απορριµµατοφόρου οχήµατος κλειστού τύπου». Τί λέµε εµείς τρία χρόνια; Ότι καταχρηστικά 
και παράνοµα χρησιµοποιούνται τα οχήµατα ανοιχτού τύπου του ∆ήµου. 
∆ήµαρχος: Μην παίζετε µε τις λέξεις. Μη λέτε ψέµατα. ∆ε λέω: «παράνοµα», αλλά 
«καταχρηστικά». 
Καµπύλης Γεώργιος: Το λέω εγώ. 
∆ήµαρχος: Όταν λέτε τη λέξη «παράνοµα», να προσέχετε. 
Καµπύλης Γεώργιος: Κύριε ∆ήµαρχε, δε σας διέκοψα και πείτε ό,τι θέλετε. Άλλωστε, 
έχουµε κάνει ένσταση στην επιτροπή και περιµένουµε την απάντηση. Ως δια µαγείας λοιπόν, 
µετά από σαράντα λεπτά, στην έκθεση που µας ήρθε στο e-mail µας η λέξη «καταχρηστικά» 
είχε εξαφανιστεί. Τί έγινε; Στη σηµερινή έκθεση εννοείται ότι η λέξη «καταχρηστικά» 
απουσιάζει. ∆ικαιωνόµαστε απόλυτα και αποδεικνύεται το µεγάλο ψέµα σας. Στην αρχή µας 
λέγατε ότι δε χρησιµοποιούνται οχήµατα ανοιχτού τύπου στην αποκοµιδή. Μία µας λέγατε ότι 
κάνουν αποκοµιδή, µία µας λέγατε ότι κάνουν µεταφορά. Καλώς ή κακώς, κακώς για εµάς και 
καλώς ή κακώς για εσάς, τα οχήµατα του ∆ήµου χρησιµοποιούνται στην αποκοµιδή. Αυτή 
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είναι η µεγάλη αλήθεια και όσο και να προσπαθήσετε να κάνετε αλχηµείες στέλνοντας µία, 
δύο, τρεις µελέτες, η αλήθεια αποδείχτηκε. 
Επίσης, στην έκθεση που µας στείλατε στις 11:00 η ώρα στις 30 Οκτωβρίου το κόστος που 
προέκυψε ήταν 260.000,00 Ευρώ η υφιστάµενη κατάσταση µείον 10.000,00 Ευρώ η µείωση 
του κόστους, γιατί θα µειώσουµε ένα µήνα στη θερινή περίοδο και ως δια µαγείας, µετά από 
σαράντα λεπτά, το ποσό των 10.000,00 Ευρώ έγινε 1.200,00 Ευρώ. Τί να πούµε γι’ αυτό; 
∆ήµαρχος: Το σύνολο να δείτε. 
Καµπύλης Γεώργιος: Μα απ’ όλες αυτές τις αλχηµείες, συµπεραίνουµε ότι το σύνολο θέλετε 
να το πάτε συν – πλην 400.000,00 Ευρώ. Άλλα ανεβαίνουν, άλλα κατεβαίνουν και το σύνολο 
είναι το ίδιο.  Αφαιρούµε 10.000,00 Ευρώ, γιατί µειώνετε ένα µήνα στη θερινή περίοδο και ως 
δια µαγείας, µετά από σαράντα λεπτά, οι 10.000,00 Ευρώ έγιναν 1.200,00 Ευρώ. Γιατί έχει 
γίνει 1.200,00 Ευρώ; Γιατί αφαιρέσαµε µόνο τα χιλιόµετρα. Το αναλογικό κόστος του 
προσωπικού, το αναλογικό κόστος της συντήρησης και όλο το αναλογικό κόστος δεν έχει 
αφαιρεθεί. Το ότι µειώσαµε ένα µήνα από τα δροµολόγια, δεν τα αφαιρέσαµε. 
Στην αρχική µελέτη λέει ότι προστίθεται το κόστος µικρού απορριµµατοφόρου 76.000,00 
Ευρώ και µετά, ως δια µαγείας, αυτό έχει µειωθεί, γιατί είπαµε ότι θέλουµε να το πάµε γύρω 
στις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. Θέλετε να το πάτε στις τετρακόσιες χιλιάδες; Αλχηµείες 
κάνετε µε το κόστος. 
Πέρα από το ότι υπάρχουν πολλά λάθη στον υπολογισµό των χιλιοµέτρων και θα τα δούµε 
όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή στην Οικονοµική Επιτροπή, στην αρχική µελέτη το κόστος 
χιλιοµέτρων είναι 75 λεπτά και ως δια µαγείας, γίνεται 76. Μπορεί να φαίνεται µικρό, αλλά 
στο σύνολο είναι µεγάλο. 
Στην αρχική µελέτη η συντήρηση και τα ελαστικά κόστιζαν 8.000,00 Ευρώ και στην καινούρια 
µελέτη, µε λιγότερα χιλιόµετρα που θα κάνει το µικρό απορριµµατοφόρο, έγιναν 12.000,00 
Ευρώ. Γι’ αυτό λέω ότι άλλα ανεβαίνουν και άλλα κατεβαίνουν. Ο στόχος ποιος είναι; Έχουµε 
ξαναδεί το έργο αυτό και στην εκτίµηση των οικοπέδων που αγοράσαµε στον Άγιο Πέτρο, αν 
το έχουν ξεχάσει κάποιοι. Μας ενδιαφέρει το γινόµενο, όχι οι παράγοντες που οδηγούν στο 
γινόµενο. Άλλους τους ανεβάζουµε, άλλους τους κατεβάζουµε και το τελικό αποτέλεσµα µας 
ενδιαφέρει. Μιλάµε για σαράντα λεπτά διαφορά και γι’ αυτό το τονίζω. ∆εν είναι ότι έγινε µία 
µελέτη πριν δέκα µέρες και η άλλη γίνεται µετά από δέκα µέρες ή µετά από πέντε µήνες. Στις 
11:00 η ώρα έλεγε 50.000,00 Ευρώ και στις 11:40 έλεγε ότι είναι 80.000,00 Ευρώ το κόστος. 
∆ήµαρχος: Θέλετε να µην εκτίθεστε άλλο; 
Καµπύλης Γεώργιος: Κύριε ∆ήµαρχε, εσείς εκτίθεστε τώρα µε τη στάση που κρατάτε. Τις 
υπόλοιπες λεπτοµέρειες θα τις δούµε στην Οικονοµική Επιτροπή. 
Συµφωνούµε µε την ανάθεση σε ιδιώτη, αλλά καταγγέλλουµε τα ψέµατα και τις προφάσεις 
του κυρίου ∆ηµάρχου. Αν είχε το πολιτικό ήθος και το πολιτικό θάρρος ο κύριος ∆ήµαρχος, 
θα αναγνώριζε ότι τόσο καιρό που φωνάζουµε έχουµε απόλυτο δίκιο και θα έλεγε: «Ναι, 
είχαµε κάνει λάθος. Συµµετείχαν τα οχήµατα του ∆ήµου και τώρα στη θέση των οχηµάτων 
του ∆ήµου βάζουµε ένα µικρό απορριµµατοφόρο». Θα του έλεγα µπράβο, αλλά δεν έχει το 
θάρρος. 
∆ήµαρχος: Αφού ο κύριος Καµπύλης µε είπε ψεύτη και όλο τον προεκλογικό του λόγο, θα 
πρέπει τώρα, µε δύο φράσεις, να κλείσω το θέµα, γιατί πρέπει να συζητήσουµε ένα ζήτηµα. 
Ο κύριος Καµπύλης λοιπόν είχε πάρα πολύ όµορφα σχεδιάσει το λόγο του και ήθελε πολύ 
στοχευµένα να πει αυτό που είπε, όµως όταν σχεδιάζεις κάτι πάνω σε σαθρό υπόβαθρο και 
κάνεις λάθος εξ’ αρχής, το αποτέλεσµά σου είναι επικίνδυνο. Ο κύριος Καµπύλης λοιπόν 
µίλησε για µία παλιά µελέτη και για µία νέα µελέτη. 
Καµπύλης Γεώργιος: Αρχική είπα, όχι παλιά. 
∆ήµαρχος: Είπατε «παλιά» και «νέα» τρεις φορές, αλλά δεν πειράζει. Το ανασκευάζετε και 
είπατε «αρχική» και «µελλοντική». 
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Πριν από λίγο, απαντώντας στην ερώτηση του κυρίου Καµπύλη για το ποιος συνέταξε την 
εισήγηση, του απάντησα ότι η µελέτη είναι υπό σύνταξη και αυτό που έχετε µπροστά σας 
είναι τµήµα αυτής της µελέτης, η οποία θα υπογραφεί, θα θεωρηθεί και θα εγκριθεί µετά τη 
λήψη αυτής της απόφασης. Είπα ότι σας τη δίνω, όπως σας την έδωσα για να τη δείτε όλοι 
στο e-mail σας και εντύπως, για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σχεδιάζουµε να κάνουµε. ∆ε 
µίλησα για νέα και για παλιά µελέτη. Η µελέτη θα συνταχτεί και θα θεωρηθεί µετά τη λήψη της 
σηµερινής απόφασης. Αν ο κύριος Καµπύλης δεν ξέρει τι είναι µελέτη, δε φταίω. Μελέτη 
προµήθειας λοιπόν είναι ένα σύνολο από έγγραφα, ένα εκ των οποίων είναι αυτό που έχετε 
µπροστά σας. Σας αρέσει ή δε σας αρέσει, ο νόµος το λέει. Τί να κάνω; Αυτό που έχετε 
µπροστά σας είναι αυτό που λέει η πρώτη του σελίδα· η τεχνική έκθεση για τη µελέτη. Η 
µελέτη δε θα είναι µόνο τεχνική έκθεση, αλλά θα είναι ο προϋπολογισµός. 
Όλη λοιπόν η αναφορά που έκανε ο κύριος Καµπύλης πριν από λίγο, που κατέληξε στο ότι 
είµαι ψεύτης, είναι ο προϋπολογισµός, τον οποίο καν δεν έχει. Έχει µπροστά του τα στοιχεία 
τα οποία επεξεργάζεται η Υπηρεσία και του τα έδωσα, που είπα ότι του τα έδωσα, για να 
µπορέσει να καταλάβει τι θέλουµε να κάνουµε. Ο κύριος Καµπύλης πήρε αυτό, έκανε τη 
λάθος θεώρηση και µε είπε ψεύτη. Συγχωρείται. ∆εν πειράζει. 
Όµως, είπε κάτι το οποίο χρήζει απάντησης. Είπε ότι θα πρέπει να ζητήσω συγγνώµη, 
επειδή δικαιώθηκε η στάση της παράταξής του σχετικά µε την αναφορά ότι παρανόµως και 
καταχρηστικώς τα αγροτικά του ∆ήµου έκαναν αποκοµιδή απορριµµάτων. 
Ειλικρινά, αν µε µία αναφορά µου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα µπορούσα να τους δώσω 
συγχώρεση και να κλείσω το θέµα που άνοιξαν σε πάρα πολλά ∆ηµοτικά Συµβούλια, θα το 
είχα κάνει. Όµως, δεν µπορώ να έρθω κόντρα στις αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 
152 της Αποκεντρωµένης, όπου έσυραν αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ενστάσεις τους 
που έχασαν. Απέρριψαν λοιπόν τις ενστάσεις του οι αρµόδιες επιτροπές. Πώς να τον 
συγχωρέσω λοιπόν, όταν προσέφυγε κατά της απόφασής µου, το έχασε και έρχεται δύο 
χρόνια µετά να µου πει ότι δεν το έχασε, αλλά το κέρδισε γιατί δεν το έχουν απαντήσει 
ακόµα; Άρα λοιπόν, αυτό δεν το κάνω. Να δώσω την εξήγηση, γιατί ούτε οι διαδικασίες έχουν 
τόσο πολύ σηµασία, ούτε τα µεγάλα λόγια του κυρίου Καµπύλη. Σηµασία έχει η ουσία. 
Η ουσία λοιπόν είναι αυτό που πάρα πολύ προσεκτικά και συγκεκριµένα είπα όταν σας 
παρουσίασα τι έκαναν τα αγροτικά οχήµατα του ∆ήµου στα αποµακρυσµένα χωριά και στα 
δυσπρόσιτα σηµεία. Έπαιρναν µαζί µε τους εργάτες του ∆ήµου τις σακούλες των σκουπιδιών 
από τους κάδους τους οποίους δεν µπορούσε να πλησιάσει το απορριµµατοφόρο όχηµα και 
τα µετέφεραν στους κεντρικούς κάδους, όπου περνούσαν. Κύριε Καµπύλη, αυτό λέγεται 
µεταφορά. Αποκοµιδή λέγεται το να πάρεις το σκουπίδι από τον κάδο και να το πας στο 
χώρο επεξεργασίας. 
Γιοβάς Ιωάννης: Έλεος! 
∆ήµαρχος: Όσο και αν θυµώνει ο κύριος Γιοβάς, τον ενηµερώνω ότι αν θέλει να κάνει τέτοιες 
αναλύσεις πάνω στις τεχνικές εκθέσεις, πρέπει να έχει και την ωριµότητα να καταλαβαίνει 
ελληνικά. Τελειώνω, λέγοντας ότι ο κύριος Καµπύλης και η παράταξή του µας είχε 
κατηγορήσει, όπως επίσης ο κύριος Γιοβάς, ότι ο ∆ήµος πληρώνει στον ανάδοχο την 
υπηρεσία που κάνουν τα οχήµατα του ∆ήµου, επανειληµµένως. Μην κοιτάτε που δε 
σηκώνοµαι να βάλω τις φωνές. Μην κοιτάτε που έχω συνηθίσει να µε λέτε ψεύτη και δε µε 
ενοχλεί, γιατί το λέτε εσείς και µόνο εσείς. Γι’ αυτό δε µε ενοχλεί. Το καταλαβαίνω. 
Ο κύριος Καµπύλης, που µιλάει για δικαίωσή του, δε βλέπει πίσω από την ατάκα, επειδή 
είναι προεκλογικά και του την έχουν πει, το µεγάλο σφάλµα που προκύπτει από τα ίδια του 
τα λεγόµενα; ∆ε βλέπετε ότι το κόστος του µικρού απορριµµατοφόρου εκτιµάται σε ένα ποσό 
το οποίο προστίθεται στην παλιά λειτουργία; Πού ήταν εκείνο το ποσό στην παλιά λειτουργία; 
Ποιο ήταν εκείνο το ποσό το οποίο πληρώναµε και κάναµε δωράκι στον ανάδοχο τότε; 
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Γιοβάς Ιωάννης: Θα έχει ένα δωράκι παραπάνω. 
∆ήµαρχος: Είστε πονηρός. Πείτε το και κάντε µου µία καινούρια προσφυγή. Θα τη χάσετε, 
όπως χάσατε και την προηγούµενη. 
Γιοβάς Ιωάννης: Πρώτα απ’ όλα, να ξεκαθαρίσουµε αυτό το οποίο είπε ο κύριος ∆ήµαρχος 
πριν. Ο εργολάβος στη σύµβασή του είχε το σύνολο της αποκοµιδής των απορριµµάτων µε 
δικά του µέσα. Αυτό ήταν η σύµβασή µας. Σε αυτήν τη σύµβαση λοιπόν, το κοµµάτι που είχε 
ο εργολάβος µε τα αγροτικά το κάναµε εµείς. Άρα, ο εργολάβος δεν έκανε το σύνολο της 
αποκοµιδής. Εκεί είσαστε λάθος και λέτε ψέµατα και σωστά σας είπε ψεύτη. 
Όσον αφορά τον τίτλο «Αστικά απόβλητα και ανακυκλώσιµα υλικά», τα αστικά απόβλητα 
περιέχουν και ανακυκλώσιµα υλικά. Το γιατί αναφέρεται το «ανακυκλώσιµα υλικά», δεν ξέρω. 
Πονηρό είναι. Θέλω αυτό να απαλειφθεί από τη σύµβαση. 
Σχετικά µε την ουσία του συγκεκριµένου, γιατί το θέµα είναι να πάρουµε απόφαση για την 
αναγκαιότητα έγκρισης διενέργειας και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη, η 
άποψή µας είναι ότι αυτό δε θα πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Προφανώς, έχει να κάνει µε τη 
συγκεκριµένη άποψή µας ότι οι υπηρεσίες της κοινής ωφελείας δεν πρέπει να πηγαίνουν σε 
ιδιώτη, διότι το πληρώνουµε πολύ παραπάνω. 
Αν αποδεχτώ το δικό σας σκεπτικό αυτής της µελέτης, που προφανώς δεν την έχει συντάξει 
η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, αλλά ο εργολάβος, λέει ότι από το κόστος 64.000,00 Ευρώ του 
καινούριου απορριµµατοφόρου συν τα παλιά, τα οποία έχουν µία αντίστοιχη αναλογική 
ανάλυση, έχει 28.000,00 Ευρώ κόστος εργαζοµένων, που αυτό θα το είχαµε και εµείς, έχει 
κόστος κίνησης απορριµµατοφόρων 12.500,00 Ευρώ, που θα το είχαµε και εµείς, έχει κόστος 
συντήρησης και ελαστικών 12.000,00 Ευρώ, που θα το είχαµε και εµείς, έχει κόστος 
απόσβεσης άξιας απορριµµατοφόρου 8.000,00 Ευρώ, που θα το είχαµε και εµείς, έχει 
διοικητικά έξοδα 1.000,00 Ευρώ και απρόβλεπτα 1.800,00 Ευρώ. 
Τί σηµαίνει αυτό; Ότι αν κάναµε την υπηρεσία ως ∆ήµος, σε µία δεκαετία, που προβλέπεται η 
απόσβεση του απορριµµατοφόρου, θα είχαµε τέσσερα απορριµµατοφόρα τα οποία θα είχαν 
αποπληρωθεί, ενώ τώρα αποπληρώνουµε και φτιάχνουµε περιουσία στον ιδιώτη. Αυτή είναι 
µία διαφορά µε το δικό σας σκεπτικό µε το οποίο φέρνετε αυτήν τη µελέτη, που διαφωνώ µε 
αυτό και σας λέω γιατί θα πρέπει αυτό να το έχει ο ∆ήµος. Προφανώς, δεν το κάνετε γιατί δεν 
έχετε αυτήν τη λογική. 
Σε µία ερώτηση που είχα κάνει στον κύριο Γκαύρο, µου είπε: «Γιατί δεν µπορώ να κάνω τους 
εργαζόµενους να δουλέψουν». Πώς να τους κάνεις να δουλέψουν, άµα τους τάζεις; Άρα 
λοιπόν, αυτό είναι συνώνυµο µε το πώς η συγκεκριµένη ∆ηµοτική Αρχή διαχειρίζεται το 
συγκεκριµένο θέµα. ∆εν µπορείτε να κάνετε τους εργαζόµενους να δουλέψουν. ∆ε θέλετε να 
το κάνετε µε τα έξοδα του ∆ήµου και γι’ αυτόν το λόγο επιβαρύνετε τους δηµότες, 
προσθέτοντας το κόστος του ιδιώτη πάνω στο αυξηµένο κόστος της υπηρεσίας 
καθαριότητας, το οποίο δεν κατέβηκε. ∆ηλαδή, στην εκτέλεση του προϋπολογισµού θα δούµε 
ότι η υπηρεσία καθαριότητας είναι ίδιο µε πριν. Τί προσθέσαµε; Τον ιδιώτη. Άρα, 
επιβαρύνουµε το ∆ήµο επιπλέον µε το κόστος του ιδιώτη. 
Αδάµης Παναγιώτης: Θα µείνω σε αυτό που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος. Σηµασία έχει η ουσία 
και η ουσία, αν το βλέπουµε, είναι η συνέχιση του ξεπουλήµατος. Ξεκινήσαµε αυτό το 
ανάθεµα εκεί κάτω και το λέω «ανάθεµα», γιατί αυτήν τη στιγµή, αν το δούµε όπως ακριβώς 
φαίνεται, έχουµε βάλει τον εργολάβο να δεµατοποιεί τα δέµατα µε 65,00 Ευρώ τον τόνο για 
να έχουµε στην ουσία µία ανοιχτή χωµατερή. ∆ε χρειαζόταν να πληρώνουµε µε 65,00 Ευρώ 
τον τόνο. ∆εν είναι ότι την έχουµε γιατί πρόεκυψε αυτό το πρόβληµα. Είναι ακριβώς από την 
ηµέρα που αυτό πέρασε στους ιδιώτες. 
Συγχρόνως, αυτή η συνέχιση της ιδιωτικοποίησης πάνω στα θέµατα των απορριµµάτων ο 
∆ήµος µας είναι από τους πρώτους ∆ήµους στην Ελλάδα που ξεκίνησε να ξεπουλάει αυτό το 
πράγµα και συγχρόνως, βοηθάει και υλοποιεί όλα τα σχέδια της ΤΕΡΝΑ για την Περιφέρειά 
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µας. Βάζει ποδάρι ο ∆ήµος µας σε αυτά τα πράγµατα που κάνει εδώ και ας κάνουν ότι δε 
θέλουν. Να µη µεταφέρουµε και το θέµα στη Μεγαλόπολη. Ας µείνουµε εδώ στα δικά µας. 
Ξαναδίνουµε την αποκοµιδή µε ένα τεράστιο κόστος, για µένα, που είτε έτσι, είτε αλλιώς, το 
πληρώνει ο κοσµάκης, αντί ο ∆ήµος να πρωτοστατεί σε αυτά που λέµε εµείς, δηλαδή στη 
µόνη φιλολαϊκή λύση, που είναι η διαχείριση των απορριµµάτων να γίνεται µέσα από έναν 
ενιαίο δηµόσιο φορέα, χωρίς καµία ανάµειξη ιδιωτών, για να µπορούν οι ∆ήµοι να κάνουν τη 
διαχείριση προς όφελος των δηµοτών. Μη µου πείτε ότι αυτό που γίνεται τώρα ή κάνουµε 
είναι προς όφελος των δηµοτών. Είναι προς όφελος των εργολάβων και µόνο αυτών. ∆είτε 
αυτό εκεί κάτω, δείτε όλα αυτά τα προβλήµατα που συζητάγαµε και ούτω καθ’ εξής. 
Όταν λέµε δηµόσιο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων, εννοούµε για 100% δηµόσιο, όπως 
όλες οι υποδοµές, τα εφόδια και τα πάντα να ανήκουν στο κράτος, χωρίς καµία επιβάρυνση 
των δηµοτών και µε µόνιµο προσωπικό κυρίως. Ούτε τα ένσηµά τους αυτήν τη στιγµή δεν 
είναι πληρωµένα και µην πω ότι επί τρεις µήνες το καλοκαίρι ήταν ανασφάλιστοι µε τις 
συνθήκες που εργάζονται. 
Ο φορέας αυτός θα κάνει τη χωροθέτηση µε άκρως επιστηµονικά κριτήρια, κάτι που αυτήν τη 
στιγµή δε γίνεται. ∆εν υπάρχουν άκρως επιστηµονικά κριτήρια. Το µόνο κριτήριο είναι το 
πόσα θα τσεπώσουν οι εργολάβοι και στη µία φάση και στην άλλη. Επίσης, θα χρησιµοποιεί 
την ακµή της σύγχρονης τεχνολογίας, κάτι που πάλι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει, στις 
µεθόδους διαχείρισης των απορριµµάτων, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Να πάµε µία βόλτα στον Τάνο και σε λίγο καιρό να πάµε και µία βόλτα στη 
Μεγαλόπολη, γιατί και αυτοί ανήκουν σε αυτό που ετοιµάζει ο Τατούλης. Μέχρι και απόβλητα 
από ξένες χώρες θα αδειάζουν εκεί, γιατί είναι προς όφελος όλων αυτών των εταιρειών που 
µας κουβαλάνε. Επίσης έπρεπε τα οικονοµικά οφέλη να είναι σε εµάς, κάτι που πάλι δε 
γίνεται. 
Σε αυτό έπρεπε όλοι οι ∆ήµοι και κυρίως ο δικός µας, να πρωτοστατούν και όχι για το ποιος 
είναι ο καλύτερος εργολάβος και ο καλύτερος ιδιώτης ή η καλύτερη επιχείρηση. 
Αυτές είναι οι θέσεις µας, που πάνω σε αυτές συνεχίζουµε να µένουµε και παλεύουµε γι’ 
αυτό. Έχει συνέχεια αυτό. Αύριο µπορεί να µην είµαστε εµείς, αλλά όποιος και να είναι, εµείς 
πάνω σε αυτά τα πλαίσια θα παλεύουµε, γιατί είναι η µόνη άποψη που είναι φιλολαϊκή. Από 
εκεί και πέρα, κάντε τα παζάρια σας. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Θα ξεκινήσω από τους τελευταίους δύο οµιλητές. 
Γιοβάς Ιωάννης: Εντεταλµένη υπηρεσία. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Θα σας πω γιατί θα ασχοληθώ, κύριε Γιοβά. Γιατί τζάµπα µαγκιές δεν 
πρέπει να πουλάτε ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Αδάµης εδώ µέσα. Θα µπορούσε ο κύριος 
Γιοβάς και ο κύριος Αδάµης να µας κατηγορήσουν ότι κάνουµε δώρα στους εργολάβους και 
ότι εµείς πρωτοστατήσαµε σε όλη την Ελλάδα φέρνοντας τους εργολάβους και τους κάναµε 
πλουσιότερους, αλλά υπάρχει µία τεράστια διαφορά· στη δική µας θητεία, οχτώ χρόνια τώρα, 
το δηµοτικό τέλος είναι το φθηνότερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πρωτοτυπία κύριε 
Αδάµη και αυτό είναι το όφελος για το δηµότη. Αυτό µπορεί να το χωρέσει το µυαλό σας; 
Εσείς κύριε Γιοβά κατεβήκατε ως υποψήφιος χρισµατούχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω και τη 
διαφορά µε την ΤΕΡΝΑ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Τατούλη, για να την ακούσουν όλοι και να τη 
µάθουν; Εκεί λοιπόν ξέρετε πόσο θα αυξηθεί το δηµοτικό µας τέλος µε αυτούς που 
εκπροσωπείτε και µε τον φίλο σας τον Αδάµη; Θα πάει στο 300%. Εµείς έχουµε οκτώ χρόνια 
το φθηνότερο δηµοτικό τέλος σε όλη την Ελλάδα και εδώ πρωτοστατήσαµε πραγµατικά. Άρα 
λοιπόν, να πάτε σε αυτούς που εκπροσωπείτε και να τους ζητήσετε τα ρέστα. 
Εµάς θα µας εκλέξουν άλλη µία φορά πανηγυρικά από την πρώτη Κυριακή και µετά θα 
φύγετε. Εσείς θα πάτε στην Πάτρα και ο Τάκης θα παίρνει τα έργα του και να δουλεύει. 
Η ουσία λοιπόν είναι αυτή· το δηµοτικό τέλος και εµείς έχουµε το φθηνότερο σε όλη την 
Ελλάδα. Αυτό σηµαίνει όφελος για το δηµότη. Το να συνεργάζεσαι µε τον ιδιώτη, δεν είναι 
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παρανοµία. Όταν γίνεται για το όφελός σου, είναι καλό. Όταν γίνεται για να τον κάνεις 
πλουσιότερο, όπως τον κάνουν αυτοί που εκπροσωπείτε, τότε είναι καταδικαστέο και 
κατακριτέο. 
Πάµε τώρα στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Είπε ο κύριος Καµπύλης Γιώργος ότι συµφωνούν 
και αυτό είναι θετικό. Όπως το είπαν και το 2015, το λένε και τώρα. Όµως, αφήνει κάποιες 
αιχµές ο κύριος Καµπύλης και το έχει κάνει πολλές φορές. Θα είναι η πολιτική του φαίνεται 
µέχρι τις εκλογές, αλλά του λέω να την εγκαταλείψει. Υπονοούµενα πάλι µε τους εργολάβους. 
∆εν κάνει το ίδιο µε τους άλλους δύο, αλλά προσπαθεί να µπερδέψει τη µελέτη. 
Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχω πει ότι αν θέλουµε 
πραγµατικά να µειώσουµε το κόστος, θα πρέπει να πείσουµε τον πολίτη να κάνει ένα βήµα 
παραπάνω. Τότε θα ωφεληθούµε όλοι. Ένα βήµα παραπάνω σηµαίνει ότι αυτές τις 
εβδοµήντα – ογδόντα χιλιάδες ευρώ, που πράγµατι το 2015 δεν τις δώσαµε, διότι 
φοβηθήκαµε, τις δίνουµε σήµερα. Αφού το δοκιµάζουµε αυτό, είπαµε τότε να µην ξεκινάµε 
από την αρχή να δώσουµε πολλά χρήµατα. Σήµερα λοιπόν πρόεκυψε αυτή η ανάγκη. 
Πράγµατι ήταν και ανοιχτού τύπου τα αγροτικά που πήγαιναν. ∆εν ήταν ότι δεν το ξέραµε ή 
ότι εσείς είσαστε µάγκες και το είπατε, όµως είπαµε να έχουµε ένα χαµηλό κόστος. 
Έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι σε αυτό που πρέπει να οµονοήσουµε και να 
συµφωνήσουµε είναι στο να πείσουµε το δηµότη ότι το να πάει τη σακούλα απορριµµάτων 
εκατό ή τριακόσια µέτρα πιο κάτω δεν είναι έγκληµα. Όφελος θα το έχει. Θα τα 
χρησιµοποιήσουµε κάπου αλλού τις εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Ας κάνουµε λοιπόν µία 
προσπάθεια όλοι προς τα εκεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλους µας αφορά. Να βάλουµε τα 
κεντρικά σηµεία και να γλιτώσουµε εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Ας το κάνουµε την επόµενη 
φορά και ας έρθει η ώρα να το κάνουµε και αυτό. Εκεί θα σας παραδεχτώ και θα πω ότι 
µιλάτε για ένα όφελος. Αυτή είναι η ουσία των πραγµάτων, όταν θέλουµε να µιλάµε µε τη 
λογική και για το όφελος όλων µας. ∆ηµότες είµαστε όλοι. 
Πεφάνης Θεόδωρος - Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καστάνιτσας: Επειδή χρειάζεται να ακούγεται 
και η φωνή των Προέδρων των χωριών, να πω ότι εκπροσωπώ ένα ορεινό χωριό, την 
Καστάνιτσα και θέλω να πω τρία πράγµατα για τα σκουπίδια και τον ιδιώτη. 
Καταρχήν, έχω ένα καθαρότερο χωριό. ∆εύτερον, έχω ένα χωριό στο οποίο οι κάδοι 
πλένονται και απολυµαίνονται πολύ συχνά. Τρίτο δεν απασχολώ κανέναν στη ∆ηµοτική Αρχή 
ή στις Υπηρεσίες του ∆ήµου. Στις 27 του µήνα στην Καστάνιτσα είχαµε τη γιορτή του 
κάστανου µε τρεις χιλιάδες κόσµο στο χωριό. Χωρίς να σκεφτώ ότι την επόµενη µέρα είναι 
Κυριακή και η 28η Οκτωβρίου, έκανα ένα τηλέφωνο στον εργολάβο και τον παρακάλεσα αν 
µπορεί να κάνει αποκοµιδή των σκουπιδιών από τρεις χιλιάδες ανθρώπους. Έξι η ώρα το 
πρωί τα σκουπίδια είχαν φύγει από το χωριό. 
Νοµίζω ότι αυτό δίνει πάρα πολλές απαντήσεις στη συζήτησή σας και επειδή τα σκουπίδια 
είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέµα για την υγεία, για τη διαβίωση, νοµίζω ότι το οικονοµικό 
κοµµάτι είναι ένα βήµα λίγο πιο πίσω απ’ όλα τα υπόλοιπα. 
Παινέσης Γρηγόριος: Κοιτάξτε να δείτε Πρόεδρε πώς συµφωνώ µε τον φίλο µου κύριο 
Σκαντζό εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλά πράγµατα, σχεδόν στην πλειοψηφία. 
Είπατε ότι αυξήσαµε το κόστος για την αποκοµιδή εξήντα - εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Η 
πραγµατική αλήθεια ξέρετε ποια είναι; Ότι τώρα το µαρτυράµε, ενώ την προηγούµενη φορά 
το κρατάγαµε κρυφό. Εξηγούµαι γιατί το λέω και γι’ αυτούς που αντιδρούν και φεύγουν, ενώ 
δεν έχουν εµβαθύνει στο θέµα. 
Τα δύο απορριµµατοφόρα του ιδιώτη δούλευαν για τρία χρόνια, όπως θα δουλεύουν και στην 
πορεία. Ποιοι συνεπικουρούσαν αυτή την εργασία, που δε θα την κάνουν στην επόµενη; 
Χωρίς χρήµατα λειτουργούσαν τα δύο µικρά αγροτικά του ∆ήµου; Βάσει της δικής σας 
µελέτης για να δείξετε το κόστος του ∆ήµου πριν από τέσσερα χρόνια, αυτά τα δύο ανοιχτού 
τύπου αγροτικά αυτοκίνητα πόσο τα είχατε κοστολογήσει; 
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∆ήµαρχος: Τί είναι αυτά που λέτε; 
Παινέσης Γρηγόριος: Μήπως θέλετε να πάω να σας το φέρω; 
∆ήµαρχος: Φυσικά. 
Παινέσης Γρηγόριος: Αυτά τα δύο αγροτικά αυτοκίνητα τα είχατε κοστολογήσει 100.000,00 
Ευρώ και αυτή είναι η διαφωνία που είχαµε τρία χρόνια· ότι αυτά τα χρήµατα, όχι φανερά, τα 
πλήρωνε ο ∆ήµος, γιατί ο ∆ήµος έκανε συντήρηση στα αυτοκίνητα, ο ∆ήµος έβαζε βενζίνη 
αυτοκίνητα, ο ∆ήµος πλήρωνε τον εργαζόµενο, ο ∆ήµος πλήρωνε και τον οδηγό. Γι’ αυτό 
είπαµε ότι δικαιωνόµαστε πλέον γι’ αυτό, χωρίς να διαφωνούµε για κάτι άλλο. Απορώ πώς 
µπαίνει θέµα για το αν γίνεται καλά η δουλειά. Έχω κάνει αυτήν τη δουλειά από θέση ευθύνης 
και γίνεται πάρα πολύ καλά. 
Ακόµα και αν η παράταξή µου ήταν αντίθετη, προσωπικά θα συµφωνούσα µε την ανάθεση 
της συγκεκριµένης υπηρεσίας σε ιδιώτη και από ιδεολογικής άποψης. Βεβαίως γίνεται 
καλύτερη δουλειά και αυτό το έλεγα πάντα, όταν συζητήσουµε εδώ και χύθηκε πολύ µελάνι 
µε τις ενστάσεις. ∆εν είχε να κάνει µε την ποιότητα της εργασίας. Η ποιότητα είναι άψογη και 
το συνοµολογώ, όχι µόνο σε αυτήν τη δουλειά, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες δουλειές και 
είµαι υπέρµαχος αυτού. 
Η διαφωνία µου λοιπόν και ευτυχώς δικαιώνοµαι, ήταν ότι ο ∆ήµος κακώς χρησιµοποιούσε 
τα δύο δικά του αυτοκίνητα και εν τέλει κύριε ∆ήµαρχε, επειδή αντιδράσατε έντονα, αυτά τα 
δύο αυτοκίνητα δηµιουργούσαν ένα κόστος στο ∆ήµο. 
Είπα ότι τα δύο αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου, συνεπικουρώντας την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων, είναι σίγουρο ότι δηµιουργούσαν ένα κόστος για το ∆ήµο. Αν πούµε ότι η 
προηγούµενη διακήρυξη έκανε 300.000,00 Ευρώ, πού θέλετε να βάλετε το κόστος των δύο 
αυτοκινήτων; 
Συµφωνώ απόλυτα µε αυτό που είπε ο κύριος Σκαντζός· ότι το κόστος παραµένει το ίδιο. 
Απλά γράφεται στο χαρτί αυτήν τη στιγµή. Επ’ αυτού ήταν η διαφωνία µας και µόνο. Γι’ αυτό 
λέω ότι δικαιωνόµαστε. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Το όλο πρόβληµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνετε την 
άποψή σας. Προκαλεί σύγχυση.  
Καµπύλης Γεώργιος: Να σου κάνει παρατήρηση για το πώς διατυπώνεις την άποψή σου; 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Καµπύλη, δε θα ανεβάζετε τον τόνο και δε θα κάνετε 
µικροπολιτική όταν είµαι εγώ Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μιλάω στον κύριο Παινέση. 
Ντροπή σας πια! Και ο κύριος Γιοβάς θα αποβληθεί µετά από την αίθουσα, γιατί έκανε 
σχόλιο κατά µου. Κάνω σύσταση στον κύριο Παινέση ότι µε τον τρόπο που είπε αυτά που 
είπε µπέρδεψε τους συνοµιλητές και τους συναδέλφους του. Τίποτα παραπάνω και τίποτα 
παρακάτω. Σταµατήστε τη µικροπολιτική. Είναι ξευτίλα πλέον. Είµαι 28 χρόνων και εσείς 
έχετε περάσει τα 40 και έπρεπε να έχετε το απαιτούµενο κύρος. Κύριε Παινέση, συγγνώµη 
για τη σύσταση. Το είπα απλά για να συνεχιστεί η κουβέντα. Ο τρόπος που το είπατε ήταν το 
θέµα και όχι αυτό που είπατε. 
Παινέσης Γρηγόριος: Θέλω να µου εξηγήσετε ποιο ήταν το µπέρδεµα και ποια ήταν 
ακριβώς η τελική µου τοποθέτηση. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Παινέση, επί της διαδικασίας ήταν. Ο τρόπος µε τον οποίο 
το είπατε ήταν σαν να λέτε ότι δώσαµε εµείς στον εργολάβο λεφτά εκτός σύµβασης. 
Παινέσης Γρηγόριος: Μου κάνετε µάθηµα; 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Είµαι εκπαιδευτικός. 
Παινέσης Γρηγόριος: Είστε πάρα πολύ µικρός ταυτόχρονα. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Πήγα να δώσω λύση σε αυτό που έγινε. 
Παινέσης Γρηγόριος: Απαντώντας στη συκοφαντία προς το πρόσωπό µου, σας λέω ότι 
είστε αυτοδιοικητικά νήπιο.  
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Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Παινέση, αυτό το νήπιο, αν κάθε φορά λάµβανε τη 
συµπεριφορά σας υπόψη, τους µισούς θα τους απέβαλε από την αίθουσα. Σας παρακαλώ 
πάρα πολύ. Κανείς χαρακτηρισµός και ο κύριος Γιοβάς θα έπρεπε να έχει φύγει µόνος του 
από την αίθουσα, αν είχε την ελάχιστη ντροπή γι’ αυτό που είπε πριν. 
Καµπύλης Γεώργιος: Να χαµηλώσετε τον τόνο σας. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: ∆ε χαµηλώνω καθόλου τον τόνο µου. ∆εν έχω µιλήσει ποτέ, αλλά 
θα αλλάξω τρόπο. Ό,τι θέλετε, εκτός. Το θέµα είναι λήξαν.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να χαµηλώσουν οι τόνοι. ∆εύτερον, νοµίζω 
ότι µιλάµε για ένα θέµα µε το οποίο συµφωνεί µεν η µείζονα αντιπολίτευση, αλλά στέκεται σε 
λεπτοµέρειες, που δε θα απαντήσω λεπτοµερώς στον κύριο Καµπύλη Γιώργο και η 
ελάσσονα διαφωνεί. Όσον αφορά τον κύριο Γιοβά, να λάβουµε υπόψη µας όλα αυτά που 
λέει; Ότι µε ρώτησε και ψεύδεται, ότι δεν µπορούµε να βάλουµε τους υπαλλήλους να 
δουλέψουν; Τελικά, θέλω να τον ρωτήσω µε ποιους είναι; Με τους υπάλληλους; Με το 
δηµόσιο; Με τον ιδιωτικό τοµέα; Τελικά, ποια είναι η θέση του. 
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους υπάλληλους του ∆ήµου, που υπό αυτές τις συνθήκες 
και µε αυτό το στυλ που χρησιµοποιούν κατά καιρούς η µείζονα και η ελάσσονα 
αντιπολίτευση, κάνουν τη δουλειά τους σωστά και ανά πάσα στιγµή είναι παρόντες όπου 
κληθούν από την Υπηρεσία. 
Να πάµε όµως στην τεχνική έκθεση. Μιλάτε για µία υπηρεσία για την οποία αυτήν τη στιγµή 
να σας κάνω γνωστό, γιατί πιθανά να διαφεύγει σε κάποιους, ότι ο ∆ήµος απασχολεί δύο 
οδηγούς, έναν που έχει αποσπάσει στο Κέντρο Υγείας και οκτώ εργάτες καθαριότητας, όταν 
για να γίνει αυτή η υπηρεσία το χειµώνα χρειάζονται τρεις οδηγοί και πέντε υπάλληλοι και το 
καλοκαίρι πέντε οδηγοί και δώδεκα υπάλληλοι. ∆ε θα πω για πεζή καθαριότητα και για όλα τα 
άλλα θέµατα που έχει το αρµόδιο Τµήµα Περιβάλλοντος. 
Κύριε Καµπύλη Γιώργο, κάνατε κάποιες µικρές αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία, σε 
χιλιόµετρα, σε αναλώσιµα και τα λοιπά. Μιλάµε για µία τεχνική έκθεση που θα πάµε µετά 
στην Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνουµε τεύχη δηµοπράτησης και µην ξεχνάτε το 
κυριότερο· ότι µιλάµε για ένα διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό, όπου θα έρθει ο κάθε 
ενδιαφερόµενος εργολάβος, θα καταθέσει την προσφορά του και θα πάρει τη δουλειά. Άρα, 
δεν υπάρχει συνεργασία. Θα µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό οι πάντες. Άρα, δε 
µιλάµε για κάτι κλειστό και για κάτι που αναθέτουµε. 
Επίσης, µιλήσατε για τα ανοιχτά αυτοκίνητα του ∆ήµου. Όταν βγήκε αυτή η εργολαβία, που 
πρωτοστατήσαµε και την κάναµε, γιατί δεν µπορούσε να την κάνει ο ∆ήµος πριν τρία χρόνια, 
µιλάγαµε για την αποκοµιδή. Τι έγινε; Βλέπουµε σήµερα ότι το µικρό απορριµµατοφόρο 
όχηµα στοιχίζει περίπου ογδόντα χιλιάδες. Είναι µία υπηρεσία η οποία είναι συνοδευτική. 
Όταν ο ∆ήµος έβγαλε το διαγωνισµό, µίλησε για την αποκοµιδή. Για παράδειγµα, όταν πάει 
το απορριµµατοφόρο στον Άγιο Πέτρο για να πάρει τα σκουπίδια, θα πρέπει να τα πάρει και 
από το µικρό κάδο, στον οποίο δεν µπορεί να πάει το αυτοκίνητο αυτό, γιατί δεν ήταν µέσα 
στο διαγωνισµό. Ερχόσαστε και ρίχνετε το τυράκι ότι εµείς συµµετέχουµε τρία χρόνια µε τα 
δικά µας αυτοκίνητα, αλλά δε λέτε και την υπηρεσία αυτή η οποία πληρώνεται ογδόντα 
χιλιάδες ευρώ περίπου. 
Το ευχάριστο είναι ότι καταλάβατε επιτέλους ότι πρέπει να γίνει και να δοθεί η αποκοµιδή 
στον ιδιώτη.  Όσον αφορά τον κύριο Αδάµη, δε θα µπω σε τέτοιες λεπτοµέρειες, γιατί οι 
άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. 
Πιστεύω ότι ο εργολάβος και η Υπηρεσία κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Να δώσω 
άλλη µία φορά συγχαρητήρια στους υπάλληλους του ∆ήµου και θα πρέπει εµείς, ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί έχουµε κληθεί να 
υπερασπιστούµε τα συµφέροντα του ∆ήµου για να γίνει πιο οµαλή και πιο ποιοτική η ζωή 
των πολιτών µας. 
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Σούρσος Παναγιώτης: Σήµερα κατάλαβα ότι ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. 
Κουτρουµπής Γεώργιος:  Κύριε Σούρσο, επί του θέµατος παρακαλώ.  
Σούρσος Παναγιώτης: Τέσσερα χρόνια τώρα, µε τη θητεία του κυρίου ∆ηµάρχου, καλά 
πήγαµε. Να µην τα χαλάσουµε τώρα όλα αυτά που περάσαµε όµορφα και καλά. Άρχισαν οι 
λέξεις «ψεύτες», αντιδράσεις, νεύρα. Έµειναν έξι – επτά µήνες, θα έρθουν οι καινούριοι και 
θα πάµε σπίτι µας. Τί πράγµατα είναι αυτά; Τι εκφράσεις είναι αυτές; Ντρέποµαι για κάποια 
άτοµα. Είµαστε φίλοι και λέτε τέτοιες εκφράσεις; Ρίχνουµε και το επίπεδο. 
Καµπύλης Γεώργιος: Ντροπή είναι να φωνάζει ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτσι 
και να ωρύεται. Σας είχα ξαναπεί στην αρχή όταν αναλάβατε ότι είστε Πρόεδρος για όλους 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.  
Κουτρουµπής Γεώργιος: Γι’ αυτό κύριε Καµπύλη θα αποβληθεί και ο κύριος Παινέσης 
άµεσα από την αίθουσα, γιατί κινήθηκε µε τσαµπουκά έναντι συναδέλφου του. 
Καµπύλης Γεώργιος: Θα χρησιµοποιήσω µία έκφραση που αρέσει στον κύριο ∆ήµαρχο να 
τη χρησιµοποιεί. Αυτοί που µίλησαν από τη ∆ηµοτική Αρχή προσπάθησαν να πετάξουν την 
µπάλα στην εξέδρα. Έχουµε µιλήσει τρία χρόνια για ποιότητα; Αµφισβήτησε ποτέ κανείς από 
την παράταξή µας την ποιότητα; Ποτέ δεν έχουµε αµφισβητήσει την ποιότητα και ποτέ δεν 
έχουµε πει όχι στο να το δώσουµε σε ιδιώτη. Είµαι πολύ ξεκάθαρος. Αυτό είχα πει το 2015, 
αυτό λέω και τώρα. ∆εν το λέω τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, όπως είπε ο κύριος 
Σούρσος. Προεκλογική περίοδος, προφανώς, είναι για εσάς, γιατί είσαστε πολύ τσιτωµένοι 
σήµερα. Αποκαλύφθηκε αυτό που είπα και σας είδα λίγο συγχυσµένους. 
Επαναλαµβάνω και ξεκαθαρίζω για τελευταία φορά ότι είµαστε σύµφωνοι µε την ανάθεση της 
υπηρεσίας σε ιδιώτη, γιατί θεωρούµε ότι γίνεται καλύτερη δουλειά. Για να καλύψω και τον 
κύριο Πεφάνη, µε τον οποίο συµφωνώ απόλυτα, θα σας παραπέµψω σε πρακτικό 
προηγούµενης συζήτησης που κάποια στιγµή είχα πει ότι: «Και το ίδιο να στοιχίζει, να το 
δώσουµε σε ιδιώτη» και όποιος θέλει, ας το αµφισβητήσει αυτό. Το ξαναλέω και τώρα. Ακόµα 
και το ίδιο να στοιχίζει η αποκοµιδή από το ∆ήµο, να το δώσουµε σε ιδιώτη, γιατί γίνεται 
καλύτερη δουλειά. 
Για να είµαστε δίκαιοι, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Παινέσης και προσπαθείτε να τον 
µπερδέψετε, για να συγκρίνουµε την υφιστάµενη κατάσταση µε την καινούρια που πάµε να 
κάνουµε τώρα και να δούµε ποια είναι η διαφορά στο κόστος, γιατί είπε ο κύριος 
Αντιδήµαρχος ότι θέλουµε να δώσουµε άλλες εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ, θα πρέπει να 
συγκρίνουµε την πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση. ∆ηλαδή, στις τριακόσιες είκοσι δύο 
χιλιάδες ευρώ πρέπει να προσθέσουµε το κόστος αυτών που συµµετείχαν στην αποκοµιδή. 
Αυτό είναι το πιο λογικό. Για να πω ότι πάω από τις τριακόσιες είκοσι χιλιάδες στις 
τετρακόσιες χιλιάδες, στις τριακόσιες είκοσι χιλιάδες πρέπει να προσθέσω και το ανοιχτού 
τύπου. Ποιο είναι το παράλογο; Η διατύπωση είναι η άποψη του καθενός. 
∆ε είπα ότι πήγατε να αυξήσετε την τιµή. Προφανώς, αναφερόσασταν στους υπόλοιπους. ∆ε 
µίλησα για πολύ µεγάλη αύξηση της τιµής. Αυτό το είχαµε πει και εµείς από τότε, δηλαδή ότι 
να βάλετε ένα µικρό απορριµµατοφόρο να κάνει αυτήν τη δουλειά. Όταν δίνουµε κάτι σε 
ιδιώτη, δεν πρέπει να αναµειγνύεται ο ∆ήµος και αυτή είναι η θέση µας, γιατί γίνεται 
µπέρδεµα και δεν ξέρουµε για τι είναι υπεύθυνος ο καθένας. 
Είναι προς τιµή του κυρίου Σκαντζού που έστω και τώρα είπε: «Φοβηθήκαµε. ∆οκιµάσαµε». 
Πρώτη φορά ακούστηκε σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αυτό είπα στην αρχή· «Έστω και 
τώρα, πείτε το». Γι’ αυτό είπα για ψέµα, κύριε Σούρσο και γι’ αυτό είπα ότι µας δικαιώνει η 
κατάσταση εκεί που πήγε, γιατί γίνεται αυτό που είχαµε προτείνει εµείς. ∆ιώχνουµε το 
ανοιχτού τύπου και πάµε σε ένα µικρό απορριµµατοφόρο. 
Να δώσω κι εγώ µία συµβουλή στον κύριο ∆ήµαρχο, γιατί του αρέσει να δίνει συµβουλές. 
Πώς βελτιώνει την τεχνική έκθεση, κύριε ∆ήµαρχε, το ότι αφαιρείται από την τεχνική έκθεση 
ότι καταχρηστικά χρησιµοποιούσαµε τα οχήµατα ανοιχτού τύπου; Βελτιώνεται τεχνικά; Είναι 
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θέµα τεχνικό αυτό; Απλά αυτός που συνέταξε τη µελέτη, προφανώς, δεν ήξερε να συντάξει 
την έκθεση στη λογική των ψεµάτων και των τοποθετήσεων της ∆ηµοτικής Αρχής. Ξέφυγε 
στην αρχή και µετά έπρεπε να µαζευτεί. Όταν µας είπε την προηγούµενη φορά ότι 
αναβάλλεται το θέµα για να ενηµερωθούµε, πώς να το πιστέψουµε; Όταν έρχεται ο 
προϋπολογισµός µία µέρα πριν ή την ίδια µέρα, φωνάζουµε να µας δώσετε περιθώριο για να 
ενηµερωθούµε και τώρα, για ένα τέτοιο θέµα, έρχεται και µας λέει: «Το αναβάλουµε για να 
ενηµερωθείτε». Συµφωνούµε µε την εκκίνηση της διαδικασίας για την ανάθεση σε ιδιώτη. 
Γιοβάς Ιωάννης: Απ’ ότι φάνηκε, κάποιους εδώ τους ενδιαφέρει η προεκλογική περίοδος. 
Για µένα είναι ξεκάθαρο και νοµίζω ότι όσες φορές έχουµε τοποθετηθεί για το συγκεκριµένο 
θέµα, έχουµε πει ότι αυτή η υπηρεσία δε θέλουµε να πάει σε ιδιώτη και προφανώς, δε 
µέµφοµαι τους εργαζόµενους. Τους εργαζόµενους, µάλλον, τους µέµφεστε όλοι εσείς, διότι 
λέτε: «Οι εργαζόµενοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά οι άλλοι την κάνουν 
καλύτερα». Τί σηµαίνει αυτό λοιπόν, κύριε Γκαύρο; Ότι παραδέχεστε πως οι υπάλληλοι του 
∆ήµου δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και άρα, φέρνουµε τους ιδιώτες να την κάνουν 
καλύτερα. Προφανώς, θα πρέπει να το ανακαλέσετε. 
Αυτό είναι µία γενικότερη πολιτική άποψη η οποία λέει ότι τις υπηρεσίες που έχουµε στο 
δηµόσιο θα πρέπει να τις δώσουµε σε ιδιώτη. Αίτηµα της κοινωνίας θα πρέπει να είναι το να 
γίνουν καλύτερες, όχι να τις δώσουµε σε ιδιώτη. Το νοσοκοµείο δεν είναι καλό. Να το 
δώσουµε σε ιδιώτη. Το σχολείο δεν είναι καλό. Να το δώσουµε σε ιδιώτη. Ποιος απ’ όλους 
εµάς, πλην εξαιρέσεων, µπορεί να πληρώσει ιδιωτική υγεία και ιδιωτική εκπαίδευση; Εκείνο 
που θα πρέπει να απαιτούµε ως κοινωνία είναι αυτά που έχουµε, τα οποία είναι κοινωνικά 
αγαθά, να γίνουν καλύτερα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. 
Όσον αφορά το αν θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα βήµα παραπάνω στην αποκοµιδή και 
γενικά στη διαχείριση των απορριµµάτων, άκουσα δύο λέξεις οι οποίες ακούγονται κατά 
κόρον· «όφελος» και «κέρδος». Όφελος και κέρδος για ποιον; Για τους εργαζόµενους, οι 
οποίοι πληρώνονται λιγότερο απ’ ότι πληρώνονται οι δηµοτικοί υπάλληλοι; Για ποιον όφελος; 
Για εµάς που τους πληρώνουµε και επιβαρύνουµε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
παραπάνω για να κάνουµε αυτήν τη δουλειά, η οποία µπορεί να γίνεται καλύτερα; Γίνεται 
καλύτερα, όµως αυτό δε σηµαίνει ότι αν κάποιος δεν µπορεί να διαχειριστεί µία δουλειά και 
να την κάνει καλά, φταίει το προσωπικό. Φταίει αυτός που τη διαχειρίζεται. 
Αυτό λοιπόν που θα µπορούσαµε να κάνουµε και να κερδίσουµε, αφού το κέρδος κυριαρχεί 
εδώ, είναι η ανακύκλωση στην πηγή, διότι αν κάναµε ανακύκλωση στην πηγή και είχαµε 
κέρδος από τα ανακυκλώσιµα, θα είχαµε και λιγότερο κόστος. Αυτό όµως, µε τον τρόπο µε 
τον οποίο η ∆ηµοτική Αρχή διαχειρίζεται το θέµα των απορριµµάτων, το έχει πετάξει στα 
σκουπίδια και αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι η ανάθεση στον ιδιώτη. Γιατί λοιπόν θα πρέπει 
να συµφωνήσω, που δεν έχω συµφωνήσει ποτέ; Γιατί είναι προεκλογικό; Αυτή είναι η άποψή 
µου και θα πρέπει να τη δεχτείτε. 
Όσον αφορά τη δουλειά του Προεδρείου, η δουλειά του Προέδρου είναι να µπορεί να κρατάει 
τη διαδικασία και να εξοµαλύνει τις διαφορές. ∆εν είναι ούτε να παίρνει θέση, ούτε να έχει 
άποψη. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία σωστά. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον κανονισµό του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, τον οποίο δεν έχετε καν διαβάσει. 
Γιοβάς Ιωάννης: ∆υστυχώς, δεν υπάρχει µέσα στον κανονισµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για µοµφή προς τον Πρόεδρο. ∆ιαφορετικά, θα την είχα καταθέσει. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Κύριε Γιοβά, την επόµενη φορά απλά θα σας αποβάλω και θα 
σας στείλω να διαβάσετε τον κανονισµό. Όσον αφορά του κυρίου Παινέση, είπα πριν ότι 
ακαδηµαϊκά, µε τον τρόπο που συντάξατε την πρότασή σας, δηµιουργήθηκε πρόβληµα και 
όχι µε την ουσία αυτών που είπατε. 
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Παινέσης Γρηγόριος: Απλά θέλω να ζητήσω συγγνώµη για την έντασή µου. Γι’ αυτό το 
θέµα έχει γίνει ο µαύρος χαµός. Ίσως και να ξέφυγα προσωπικά. Όποιος άλλος νοµίζει ότι 
ξέφυγε, να ζητήσει και αυτός συγγνώµη. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Επειδή και κάποιος άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος είπε κάτι 
σχετικό, δεν άκουσα τι ειπώθηκε κύριε Παινέση και δεν µπορώ να λάβω θέση. 
Αδάµης Παναγιώτης: Προσωπικά, δεν ξέφυγα καθόλου µέχρι στιγµής και δε ζητάω 
καθόλου συγγνώµη. Μπορεί να πω κάτι σαν αυτό που είπε προηγουµένως ο κύριος 
Σκαντζός· τσάµπα µάγκας. 
Με ανακατέψατε σε ένα παζάρι για το πώς µεταχειριστήκατε όλη αυτή την περίοδο το θέµα 
των απορριµµάτων, χωρίς να έχω ανακατευτεί και χωρίς να έχω πει µία κουβέντα. Ίσως, να 
είναι και πρόσχηµα. Να σας πω το λόγο που δεν το έκανα. Στον καπιταλισµό είµαστε, για το 
κέρδος πάµε. Σιγά µήπως δε γίνονται όλα αυτά που λέτε. Αν δε γίνονται εδώ, µπορεί να 
είµαστε εξαίρεση. 
Τί έκανε και τι στηρίζει η Λαϊκή Συσπείρωση; Αυτό το πράγµα που έθεσε όµορφα και καθαρά, 
το οποίο διάβασα. Λέµε ότι η µόνη φιλολαϊκή λύση είναι ο ενιαίος δηµόσιος φορέας, κάτι που 
εσείς δε στηρίζετε. ∆εν κατηγόρησα κανέναν. Είπα ότι ο ∆ήµος έχει πρωτοστατήσει σε όλα 
αυτά, ενώ γνωρίζουµε τα σχέδια της Περιφέρειας και της ΤΕΡΝΑ, που είναι όλο αυτό το 
κοµµάτι των απορριµµάτων να µεταφερθεί σε ιδιώτες ή σε ιδιώτη και θα το πληρώνουµε 
πανάκριβα, όπως ακριβώς το έθεσε και ο κύριος Σκαντζός. Εφόσον ερχόµαστε σαν πρώτος 
∆ήµος και το υλοποιούµε, δεν τους βοηθάµε; ∆εν τους δίνουµε ένα κίνητρο, αντί ως ∆ήµος να 
στηρίζουµε το δηµόσιο ενιαίο φορέα; 
Ερχόµαστε στον κύριο Αντιδήµαρχο, ο οποίος µε βάζει ίσα µε τη µείζονα αντιπολίτευση και 
από την άλλη ευχαριστεί δεκαπέντε φορές τους εργαζόµενους, που έχει πρωτοστατήσει να 
απολυθούν διότι τα δίνουν στους ιδιώτες. Τον ευχαριστώ κιόλας που µόνος του είπε 
ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι έχουν διαλύσει τις υπηρεσίες, όταν λέει ότι τον έναν οδηγό τον έχουµε 
στείλει εδώ και τον άλλον οδηγό τον έχουµε στείλει εκεί. Εποµένως, τί µας µένει; Οι ιδιώτες. 
∆εν είναι διάλυση των υπηρεσιών; ∆εν έχουν οι ίδιοι πρωτοστατήσει σε αυτά; Τί το κακό είπε 
η Λαϊκή Συσπείρωση; Το ότι στηρίζει το να ανήκει αυτό το πράγµα στο λαό; 
Το αν θα είµαστε ή αν δε θα είµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεθαύριο οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, αυτό δεν µπορούµε να το γνωρίζουµε και δεν είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε. 
Όµως, το σίγουρο είναι ότι στους αγώνες του λαού, όταν πάρει απόφαση να τους κάνει, θα 
είµαι εκεί. Ο κύριος Σκαντζός ή ο κύριος ∆ήµαρχος ή ο κύριος Αντιδήµαρχος θα είναι σε 
αυτούς τους αγώνες ή θα είναι µε τα συµφέροντα; Σας ξαναδιαβάζω την πρότασή µας. 
Κουτρουµπής Γεώργιος: Είναι γνωστές οι θέσεις σας και τις διαβάσατε πριν. Το λέω για 
θέµα οικονοµίας χρόνους και τίποτα άλλο.  
Αδάµης Παναγιώτης: Για να δικαιολογήσω αυτό που λέµε, ποτέ δεν ήµουν, ούτε είµαι, 
τσάµπα µάγκας. Αυτό που πιστεύουµε και λέµε είναι ότι η µόνη φιλολαϊκή λύση είναι η 
διαχείριση των απορριµµάτων να γίνεται µέσα από έναν ενιαίο δηµόσιο φορέα, χωρίς καµία 
ανάµειξη ιδιωτών. Εκεί πρέπει να πρωτοστατεί ο ∆ήµος και εκεί θα κωλώσουµε το σχέδιο της 
ΤΕΡΝΑ και της Περιφέρειας, που θα χρεώνουµε στο λαό τον τόνο και όχι να τα δώσουµε 
πρώτοι στους ιδιώτες. 
Εννοείται ότι καταψηφίζουµε τη συνέχιση του ξεπουλήµατος των απορριµµάτων και 
εµµένουµε στην πρότασή µας σε αυτές τις εκλογές, στις άλλες εκλογές, στις παρ’ άλλες 
εκλογές και κυρίως όταν αποφασίσει ο λαός να βγει στους αγώνες ο Αδάµης θα είναι 
µπροστά. Ήταν και είναι από 15 χρόνων και δεν έχει να κάνει µε το αν θα είναι ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος ή αν δε θα είναι. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι σπίτι του δε θα είναι. 
Σκαντζός Εµµανουήλ: Πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστάνιτσας είπε 
για το πόσο καθαρός είναι ο ∆ήµος και το πόσο καλύτερα γίνεται η δουλειά, όπως επίσης 
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είπε να αφήσουµε το οικονοµικό. Κανένας δεν έχει αντίρρηση ότι σήµερα η δουλειά της 
αποκοµιδής γίνεται καλύτερα από παλιότερα και πιο σωστά. 
Όσον αφορά το οικονοµικό όµως, επειδή είναι σηµαντικό και γι’ αυτό αναφέρθηκα, επειδή ο 
κύριος Αδάµης µε τον κύριο Γιοβά είπαν κάποιες κουβέντες, το κόστος πάντα στο ∆ήµο, µε 
όχι τόσο καλή δουλειά όσο γίνεται σήµερα, ήταν πάνω από επτακόσιες πενήντα χιλιάδες 
ευρώ. Επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ήταν αυτά που µπορούσαµε να βλέπουµε. ∆ε βάζουµε 
µέσα τους εργάτες που τους τα χρωστάγαµε και παίρναµε κατά καιρούς. Ξεπέρναγε τις 
εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ. Σήµερα, µας κοστίζει τετρακόσιες µία χιλιάδες ευρώ. ∆ηλαδή, 
είµαστε ωφεληµένοι κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ. Είµαστε και οικονοµικά 
καλύτερα. 
∆ήµαρχος: Όταν έγινα ∆ήµαρχος και όταν γίναµε ∆ηµοτική Αρχή, αποφασίσαµε όλοι µαζί 
για ένα και µοναδικό θέµα· ότι θα προσπαθήσουµε να επιλύσουµε τα προβλήµατα που 
έχουµε µπροστά µας, κοιτώντας τα προβλήµατα. Ποτέ µέχρι τώρα δεν επηρεαστήκαµε από 
ιδεολογήµατα, από αναπαραγωγή και από ζητήµατα που δηµιουργήσαµε για να καλύψουµε 
λάθη µας. 
Για να καταφέρεις να λύσεις ένα πρόβληµα, πρέπει πάνω απ’ όλα να είσαι ικανός να το 
λύσεις. Στη συνέχεια, πρέπει να έχεις και κάποια χαρακτηριστικά, όπως το να παραδέχεσαι 
τα λάθη σου και να τα κάνεις εργαλεία για να λύσεις περαιτέρω ζητήµατα. 
Στην περίπτωση των απορριµµάτων λοιπόν ερχόµαστε τρία χρόνια µετά να δούµε αν θα 
συνεχίσουµε αυτό που εµείς αποφασίσαµε γι’ αυτόν εδώ τον τόπο ή αν θα επιστρέψουµε στο 
παλιό πρότυπο. ∆ιαπιστώνουµε ξεκάθαρα ότι η επιλογή µας για την οργάνωση ενός 
συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων είχε καλύτερο αποτέλεσµα για το περιβάλλον. Το 
διαπιστώσαµε οµόφωνα, αν δεν κάνω λάθος. Σηµειώνω ότι γνωρίζω πως αυτό το θέµα θα 
ψηφιστεί µε ενισχυµένη πλειοψηφία. 
Πέραν από τις θετικές συµπτώσεις που είχε η δική µας επιλογή στο περιβάλλον, να 
αναψηλαφήσουµε λίγο το οικονοµικό κοµµάτι, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, όπως 
ειπώθηκε πριν από λίγο. Ως προϊόν ιδεολογήµατος, ως προϊόν µίας αφηρηµένης πρώην 
κοµµατικής εµπλοκής µε ιδεολογικά ζητήµατα, παρατηρώ ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι 
φέρεται ότι ανήκουν στο χώρο της δεξιάς λένε ότι: «Ναι, γενικά πρέπει να δώσεις αυτή την 
υπηρεσία σε ιδιώτες». Αντιθέτως, βλέπω ανθρώπους που αυτοορίζονται στο χώρο της 
αριστεράς να λένε: «Όχι. Είναι ξεπούληµα». Για να βγάλεις το συµπέρασµα, πρέπει να ξέρεις 
ποιο είναι το ποσό και ποιο είναι το προϊόν. Όταν αγοράζεις κάτι, πρέπει να ξέρεις τι είναι 
αυτό που αγοράζεις και µε πόσα λεφτά το αγοράζεις. 
Αυτό λοιπόν που πληρώσαµε τα τρία χρόνια και αυτό που φιλοδοξούµε να πληρώσουµε από 
εδώ και πέρα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαµε πριν. Συµφωνούµε; Συµφωνούµε. Η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων, η επεξεργασία των απορριµµάτων και ο ηλεκτροφωτισµός 
του ∆ήµου πληρώνονται από τα τέλη τα οποία οι δηµότες της Βόρειας Κυνουρίας δίνουν στο 
∆ήµο, µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Αυτά τα τέλη είναι ένα ποσοστό επί των 
τετραγωνικών που έχουν τα σπίτια τους και οι εκµεταλλεύσεις. Το ποσοστό αυτό είναι το 
µικρότερο στην Ελλάδα. Τα χρόνια που αναλάβαµε ήταν ένα µέσο ύψος γενικά στην 
Πελοπόννησο. Όλοι οι υπόλοιποι ∆ήµοι αύξησαν τα ποσοστά τους και τα δηµοτικά τους τέλη, 
αλλά εµείς δεν τα αυξήσαµε από τότε. Άρα, ποια άλλη απόδειξη θέλετε για να καταλάβετε ότι 
αυτό το καλύτερο προϊόν το πληρώνουµε φθηνότερα; Αφήστε λοιπόν τα ιδεολογήµατά σας 
έξω από αυτό. 
Για να τα καταφέρει κάποιος, πρέπει πρώτον να µπορεί να κάνει τι; Ξέρετε τι είναι αυτό που 
δεν υπήρχε πριν και υπάρχει τώρα; Είναι ένα κοµµάτι αυτής της τεχνικής έκθεσης που έχετε 
µπροστά σας. Ένας άνθρωπος, που µπορεί να αναγνώσει και να καταλάβει την ουσία των 
τριάντα σελίδων που θα δει εδώ, θα καταλάβει ένα πράγµα µόνο. Εµένα αυτό µου είπαν όσοι 
το κοίταξαν καλοπροαίρετα. ∆ε µου είπαν αυτά που είπε ο κύριος Καµπύλης πριν από λίγο. 
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Όσοι το κοίταξαν καλοπροαίρετα, µου είπαν λοιπόν: «Εδώ φαίνεται πού πηγαίνει το 
απορριµµατοφόρο, σε ποια διαδροµή, ποια µέρα, σε ποιο χωριό και πόσες φορές». 
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, αγαπητοί Πρόεδροι, αυτό δεν υπήρχε 
πριν. Αυτό το πρόγραµµα, το οποίο πλέον δεν είναι σχεδιασµός και µελέτη, αλλά το 
πρόγραµµα που εκτελέσαµε τρία χρόνια και διορθώσαµε κατά καιρούς – αυτό λέω· ότι 
πρέπει να έχεις την ικανότητα να κάνεις διορθώσεις – ερχόµαστε τρία χρόνια µετά και το 
κάνουµε ακόµα καλύτερο. Γιατί το κάνουµε καλύτερο; Γιατί έχουµε τα δεδοµένα και γιατί 
ξέρουµε πότε και πώς δηµιουργούνται τα σκουπίδια, πότε γεµίζουν και πότε δε γεµίζουν οι 
κάδοι. 
Τα πράγµατα είναι απλά, άµα τα βλέπεις απλά. Άµα τα βλέπεις από πίσω, σε µπλε, κόκκινες 
και πράσινες αποχρώσεις, τότε αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Άµα, δε, τα βλέπεις πίσω από 
το πρόβληµά σου, που το πρόβληµά σου είναι να κρύψεις τους παλικαρισµούς που έκανες 
πριν από δύο χρόνια και έλεγες τους άλλους ψεύτες και όταν αυτό το έκανες µε προσφυγή 
κατά απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία απορρίφθηκε, όταν στη συνέχεια 
καταψήφισες συνειδητά, µε πολλές και βαριές κραυγές, ως δωράκια στον εργολάβο, όλα τα 
πιστοποιητικά παραλαβής που πέρασαν από αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τότε λοιπόν είσαι 
αναγκασµένος να γυρίσεις στο παρελθόν. Ξέρετε ποιο παρελθόν; Το παρελθόν το οποίο 
παραλάβαµε, το παρελθόν το οποίο διορθώσαµε και κάναµε καλύτερο µε τα ίδια και λιγότερα 
λεφτά. 
Γι’ αυτό λοιπόν ξεκίνησα αυτή την τοποθέτηση λέγοντας ότι όλοι ξέρετε πως τα σκουπίδια 
µαζεύονται καλύτερα, όλοι ξέρετε ότι τα σκουπίδια µαζεύονται φθηνότερα, όλοι ξέρετε ότι ο 
∆ήµος είναι καλύτερος. Βάλτε κάτω το µυαλό σας να το κάνουµε ακόµα καλύτερο. Μη λέτε 
τώρα γιατί πριν από δύο χρόνια κάνατε προσφυγή και τη χάσατε. Μην αρχίζετε να λέτε τον 
άλλο ψεύτη. Τον είπατε ψεύτη, καταγγείλατε εγγράφως ότι είναι ψεύτης και το χάσατε. Γιατί 
το αναπαράγετε; Επειδή έρχονται εκλογές; Τα περί ψυχραιµίας δεν τα αναπαράγω, κύριε 
Καµπύλη. ∆εν παίζω θέατρο εγώ. Μιλάω ελληνικά. Για να παράξεις έργο, πρέπει να έχεις την 
ικανότητα να καταλαβαίνεις πότε έχεις κάνει λάθος. Αν θέλετε να συµπορευτούµε, δεν αρκεί η 
αρχική σας δήλωση ότι: «Το ψηφίζουµε, αλλά…». «Το ψηφίζουµε, γιατί…». Αυτό είναι που 
µπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αλλιώς, το να καταψηφίσετε και να 
το να υπερψηφίσετε, είναι το ίδιο. 
  

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Ξηροπηγάδου, Κορακοβουνίου, Καστρίου, Μελιγούς, Πραστού, Αγίου 

Ανδρέα, και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Κουτρούφων, Μεσορράχης, 

Περδικόβρυσης, Πλατάνου, Σίταινας, Καστάνιτσας, Αγίου Γεωργίου και Χαράδρου, 

συµφωνούν µε την εισήγηση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 

αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τα παρακάτω :  

 

1. ∆έχεται την αναγκαιότητα, την έγκριση διενέργειας και την έγκριση ανάθεσης της 
παροχής υπηρεσιών, για την συλλογή και την µεταφορά στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών, µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011). 
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2. Παραπέµπει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για τα περαιτέρω 
 

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Γιοβά Ιωάννη και Αδάµη Παναγιώτη 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 246/2018 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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