
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ελίδα 1 

    
 

 

                    

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                           

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                          Αριθ. Αποφ.: 92/2015                                                                                                                                            

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από το 28ο /2015  Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων. 

 

Θέμα 3ο :   Σήρηση των όρων της υπ. αριθμ. 1270/27.2.2015  ύμβασης για την «Αποκομιδή Απορριμμάτων   

                   και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων». 

 

τον Γαλατά, σήμερα 03η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2015 και ώρα 09:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων,  

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5089/29-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι 

(6) μέλη: 

 

                                            ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος) 

2. Βασίλειος Παντελής 

3. Δέσποινα Μπιστίνα 

4. Μαρίνα Μπακάλη  

5. Δημήτριος αμπάνης 

6. άββας Αθανασίου  

1.     Νίκος – τράτος Δαρσινός 

 

 

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την τυλιανή ταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου Σροιζηνίας-

Μεθάνων. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως 

ανέφερε τα εξής: Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1270/27-02-2015 σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό 

των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων, με την εταιρεία «ΦΡ. ΚΑΙΡΙΔΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ανάγνωσε τα εξής έγγραφα:  α) των προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων Δήμητρα 

Χυχογυιού, Κωνσταντίνο Μαργαρώνη, Αργυρία Δαρεμά και Γεώργιο Φατζίνα και β) του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου 

Παντελή και Πρόεδρο Δημοτικού υμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Πατουλιά και δικών του προτάσεων και υποδείξεων, ότι 

η εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 1270/27-02-2015 σύμβαση και συγκεκριμένα δεν 

τηρούνται τα κάτωθι όσων αφορά:    

1) Σο πλύσιμο κάδων κάθε μήνα. 

2) Η ανακύκλωση πρέπει να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα (ενώ γίνεται μια φορά). 

3) Ο καθαρισμός όλων των προσβάσιμων παραλιών όπως αναφέρεται στη σύμβαση διότι μέχρι σήμερα έχει  

    πραγματοποιηθεί μία φορά. 

4) Ο καθαρισμός και η συλλογή των σκουπιδιών έξω από τους κάδους (πλην Γαλατά). 

5) Δεν λειτουργεί το σύστημα συλλογής των ογκωδών αντικειμένων καθώς και των κλαριών. 

6) Δεν γίνεται καθαρισμός  στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών. 

7) Δεν γίνεται επαρκώς η αποκομιδή των απορριμμάτων σε κάδους εκτός ορίων οικισμών καθώς επίσης και στα 

κοιμητήρια.   

 

Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού  άκουσε όσα εξέθεσε παραπάνω ο πρόεδρος και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει  Ομόφωνα: 

 

 

1) Η ανάδοχος εταιρεία «ΦΡ ΚΑΙΡΙΔΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» να συμμορφωθεί 

και να διορθώσει όσον αφορά τις παρατηρήσεις για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

2) Η ανάδοχος εταιρεία να συμμορφωθεί σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά τις παρατηρήσεις που ετέθησαν για ελλιπή εκτέλεση των 

αναφερομένων εργασιών. 

3) Εάν η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρα εντός του διαστήματος των (10) ημερών, η 

Οικονομική Επιτροπή με νέα απόφαση θα εφαρμόσει τα όσα προβλέπονται στα άρθρα (6) και (7) της 

υπογραφείσας σύμβασης. 

4) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του Δήμου Σροιζηνίας - Μεθάνων 

καθώς και στην ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ ΚΑΙΡΙΔΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

                  Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας-Μεθάνων                         ΣΑ ΜΕΛΗ 

                    και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                      1.   Βασίλειος Παντελής                                                                       

Κωνσταντίνος Καραγιάννης                                           2.   Δέσποινα Μπιστίνα 

3. Μαρίνα Μπακάλη 

4. Δημήτριος αμπάνης  

5. άββας Αθανασίου 
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