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ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της 99/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ζαγορίου με θέμα «Ψήφιση κατεπείγοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της 
εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ζαγορίου»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 225, 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47 Α) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/2011 (ΦΕΚ Α΄ 234) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016) 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

4. Την υπ’ αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου. 

5. Την υπ’ αριθμ. 7666/7-02-2007 Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. 
Διοίκησης και Αποκ/σης «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και 
μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».  

6. Την υπ’ αριθμ. 74895/30-12-2010 Εγκύκλιο 60 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του 
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)» και την υπ’  αριθμ. 5370/2-2-2011 
Εγκύκλιο 15 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση 
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πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»)». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α΄): 
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

8. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/17(ΦΕΚ 94 Α) «Τροποποιήσεις του ν. 
2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις». 

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.22159/30-06-2017 Εγκύκλιο αρ. 19 του Υπουργείου 
Εσωτερικών  με θέμα: « Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 
4479/2017 (Α' 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα - 
Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών 
πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές». 

10. Το υπ’ αριθμ. 23124/10-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017». 

11. Την υπ’ αριθμ. 29644/5-09-2017 Εγκύκλιο αρ. 23 του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του 
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄ 94)». 

12. Την 99/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου με θέμα 
«Ψήφιση κατεπείγοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας 
αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ζαγορίου», που στάλθηκε για έλεγχο 
στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 5063/20-6-2018 έγγραφο του Δήμου 
Ζαγορίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5063/20-6-2018. 

 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 Ν. 3852/2010: «1. Στους 

δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται 
εποπτεία από το Κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας 
των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. 2. Η εποπτεία δεν 
επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονομική 
αυτοτέλειά τους». 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 Ν. 3852/2010: «Μέχρι 
την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος 
νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται 
από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές 
Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. […]». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 3 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 12 του Ν. 4071/2012 ορίζεται ότι: «Ο Ελεγκτής 
Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδεται υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται». 

Με την κρινόμενη 99/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ζαγορίου, ομόφωνα, ενέκρινε και καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας 
αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ζαγορίου την ανάθεση σε ιδιώτη, κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας, για χρονικό διάστημα δύο ετών και εξουσιοδοτήθηκε η 
Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης. 
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Στην Εγκύκλιο αρ. 19/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται τα 
εξής: «Με τα υπ' αριθ. 14/30.6.2016 και 9/10.5.2017 Πρακτικά των Γενικών 
Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες 
νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των 
κτηρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ 
και των ΟΤΑ, καθώς και για τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας των ΟΤΑ, που αρχικά είχαν συναφθεί για διάστημα οκτώ μηνών κατ' 
επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 του ΚΚ∆ΚΥ 
(ν.3584/2007), τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος και την 
Κοινοτική Οδηγία υπ' αριθ.1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.6.1999, όπως 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το πδ 164/2004, ενόψει ιδίως του γεγονότος  
ότι “οι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν το χαρακτήρα τους ως περιοδικών, 
εποχικών ή πρόσκαιρων, αποτελούν δε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, 
δύνανται υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται 
μόνον με την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου”. Κατόπιν τούτου, καθίσταται σαφής η ανάγκη 
κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα με μόνιμες προσλήψεις, καθώς οι θέσεις 
αυτές, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ α' βαθμού, δεν μπορεί 
να θεωρηθούν ότι έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρο, εποχικό ή παροδικό. Ενόψει αυτού 
και δεδομένης τόσο της εξαιρετικής σημασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο η 
πλήρης και λυσιτελής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στις υπηρεσίες 
καθαριότητας των ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών όσο και του 
επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δημόσιας 
υγείας, µε το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 (Α΄94) παρέχεται η δυνατότητα: α) 
επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών κάλυψης των θέσεων τακτικού 
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, είτε µε τη σύσταση νέων 
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές µε τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), είτε µε την πλήρωση υφιστάµενων ήδη κενών οργανικών 
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και β) απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά 
µε νέες συµβάσεις, καταρτιζόµενες δυνάµει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 
της εν θέµατι διάταξης), µέχρι τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και, 
σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, του άµεσα διαθέσιµου σήµερα 
προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων 
καθηκόντων, µέχρι την 7.6.2017 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών 
της Ολοµέλειας του Ε.Σ.), συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού, οι συµβάσεις του 
οποίου είχαν παραταθεί µε σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως µε τις 
τροποποιήσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012. Με την παρούσα εγκύκλιο 
παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την εν θέµατι διάταξη και οδηγίες για την 
εφαρµογή αυτής […] Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 της εν θέµατι διάταξης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των 
αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών 
παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας µε ίδια µέσα. Εξάλλου, το 
άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερµηνεύεται από τη νοµολογία του Ε.Σ. –βλ. 
ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιµακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο 
τις δυνατότητες άσκησης των αρµοδιοτήτων τους που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τµήµατα αυτών, 
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µε τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδοµής τους. 
Τούτο σηµαίνει ότι, εφόσον α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν 
αίτηµα πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν 
στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα 
αυτών να επανεκτιµήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το 
κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων 
θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναµία κάλυψης των 
συγκεκριµένων αναγκών µε ίδια µέσα των φορέων αυτών. Κάθε δε µελλοντικό 
αίτηµα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των 
οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάµενοι ή τροποποιηµένοι) 
θα πρέπει να αιτιολογεί µε ειδικό και εµπεριστατωµένο τρόπο την εποχικότητα ή 
τον έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών». 

Οι διατάξεις του άρθρου  24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94)  «Τροποποιήσεις του ν. 
2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις», ορίζουν ότι: «1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 
2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν 
προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, 
από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους 
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. […] Ο Συντονιστής της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός 
δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι 
Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων […] Μετά την ολοκλήρωση 
των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά 
πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με 
την καθαριότητα με ίδια μέσα. 2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων 
διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε 
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε 
περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών 
δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν 
στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, 
εφόσον: α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την 
κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του 
προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν 
είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα. β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων 
οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών 
θέσεων στις υπηρεσίες αυτές. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω 
εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του 
π.δ. 164/2004 (A'134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της 
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οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται 
στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της 
πρώτης παραγράφου. Ειδικά, για τους OTA α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
αυτών, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την 
κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω 
προσωπικού, αυτές δύνανται να καλύπτονται σε βάρος των προϋπολογισμών τους, 
από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα, για την κάλυψη συγκεκριμένης 
δαπάνης, έσοδά τους […]». 

Με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, παρέχεται η δυνατότητα στους 
ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών να εκτιµήσουν τις οργανικές, υπηρεσιακές τους 
ανάγκες στο πεδίο των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν 
στην κάλυψη των αναγκών αυτών, είτε µε την υποβολή αιτηµάτων πλήρωσης 
υφιστάµενων ήδη, κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές είτε µε τροποποίηση των 
ΟΕΥ τους και πρόβλεψη νέων θέσεων. Προβλέπονται δε µε τις εν λόγω διατάξεις η 
σύντµηση προθεσµιών και λοιπές διευκολύνσεις, προκειµένου η διαδικασία 
κάλυψης των σχετικών αναγκών να ολοκληρωθεί µε τρόπο λυσιτελή και µε 
διαδικασίες συντοµότερες από τις κανονικά προβλεπόµενες. Ο αριθµός των θέσεων 
µόνιµου προσωπικού που θα προκύψει από τις διαδικασίες αυτές, εναπόκειται 
στην κρίση του κάθε φορέα, ο οποίος, σύµφωνα και µε τη συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και ο µόνος αρµόδιος 
να προβεί στην εκτίµηση των σχετικών υπηρεσιακών του αναγκών. 

Ειδικότερα με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/17, 
παρασχέθηκε η δυνατότητα α) επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των διαδικασιών 
κάλυψης των θέσεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας, είτε με τη σύσταση νέων θέσεων στις υπηρεσίες αυτές με 
τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), είτε με την πλήρωση 
υφιστάμενων ήδη κενών οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, καθώς και β) 
απασχόλησης (όχι κατά παράταση, αλλά με νέες συμβάσεις, καταρτιζόμενες 
δυνάμει των εξαιρετικών διατάξεων της παρ. 2 της εν θέματι διάταξης), μέχρι τη 
σύνταξη των προσωρινών πινάκων διοριστέων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν 
της 31.3.2018, του άμεσα διαθέσιμου προσωπικού, ήτοι του προσωπικού που 
απασχολείτο σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων, μέχρι την 7.6.2017 (ημερομηνία 
δημοσίευσης των ανωτέρω Πρακτικών της Ολομέλειας του Ε.Σ.), 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, οι συμβάσεις του οποίου  είχαν 
παραταθεί με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως με τις τροποποιήσεις του 
άρθρου 167 του Ν. 4099/2012. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ και 
των Ν.Π. αυτών σε υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
προβλέφθηκε η δυνατότητα τροποποίησης των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας 
και ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα με συγκεκριμένη 
διαδικασία και χρονοδιάγραμμα που θα έπρεπε να τηρηθεί απαρέγκλιτα, 
δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών. Επισημάνθηκε δε 
σχετικά ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν θέματι διάταξης του 
άρθρου 24 του Ν.4479/2017, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των 
αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών 
παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. 
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Εξάλλου, το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, που ορίζει ότι: «1. Για την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με 
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το 
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 
οποίας αυτές παρέχονται. 2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή 
και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους» (όπως 
ερμηνεύεται  από τη νομολογία του Ε.Σ. - βλ. ενδεικτικά Ε.Σ. 75/2012 Ζ' Κλιμακίου), 
επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το 
προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το 
προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους. Τούτο σημαίνει ότι, 
εφόσον: 

α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις  ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν αίτημα πλήρωσης των 
θέσεων αυτών ή εφόσον  

β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται 
ήδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα 
στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιμήσουν τις σχετικές 
υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη 
σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να 
αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των 
φορέων αυτών. Κάθε  δε μελλοντικό αίτημα για κάλυψη θέσεων στις 
ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα 
προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάμενοι ή τροποποιημένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί 
με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα 
των αντίστοιχων αναγκών (βλ. εγκύκλιο 19 ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.22159/30-6-2017). 

Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα 
στους οικείους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι την ημερομηνία 
κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των 
συνιστώμενων νέων θέσεων είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με τις περιγραφόμενες στην παραπάνω 
εγκύκλιο διαδικασία, να απασχολούν το σύνολο του  προσωπικού που είχε 
προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1. Συνδρομή εξαιρετικών 
λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι 
την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι 
οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και 2. Έχει ληφθεί η απόφαση 
τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί 
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(πριν ή και μετά την έναρξη ισχύος της  εν θέματι διάταξης) αίτημα κάλυψης ήδη 
υφισταμένων οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα 
εγκύκλιο. Για την απασχόληση του προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και στα 
νομικά του πρόσωπα, λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των  ανωτέρω προϋποθέσεων 
και καταγράφονται ονομαστικά όσοι απασχολούνταν μέχρι την 7-6-2017, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω και πρόκειται να απασχοληθούν μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζει  η 
εν θέματι διάταξη και θα διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ, καθώς και οι συμβάσεις που, 
σύμφωνα με αυτήν, θα συναφθούν από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο,  για τον 
έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού. 
Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση, εκ μέρους του, της 
συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο φορέας θα πρέπει να προβεί σε 
τροποποίηση της ημερομηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού 
αυτού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναμικού του 
Ελληνικού ∆ημοσίου, καταχωρώντας το ανώτατο δυνατό, από τις διατάξεις, χρονικό 
όριο (δηλ. 31-3-2018), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται πράγματι να απασχοληθεί έως τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία το προσωπικό αυτό. Η δε υπηρεσιακή ανάγκη που 
καλείται να καλύψει το προσωπικό αυτό δεν είναι το σύνηθες αντικείμενο 
δραστηριότητας των οικείων φορέων, αλλά ειδικά ο εξαιρετικός λόγος δημοσίου 
συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, που προκύπτει ύστερα από τη 
διαπίστωση της ακυρότητας των προηγούμενων συμβάσεων και μέχρι τη 
στελέχωση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, δεδομένου 
ότι α) το άρθρο 20 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 3812/2009 καλύπτει μόνον ανάγκες που προκύπτουν από 
εκτεταμένες ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες παγετούς και πυρκαγιές, ειδικά δε 
για ζητήματα δημόσιας υγείας αναφέρεται μόνο στην πρόσληψη έκτακτου ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού, β) το άρθρο 206 ΚΚΔΚΥ, το οποίο αναφέρεται σε 
κατεπείγουσες ανάγκες, παρέχει τη δυνατότητα για σύναψη συμβάσεων που δεν 
υπερβαίνουν τους δύο (2) μήνες, διάστημα το οποίο προφανώς δεν είναι πρόσφορο 
για την αντιμετώπιση των σοβαρών ανωτέρω οργανικών υπηρεσιακών κενών και γ) 
όπως διαπιστώθηκε και από τα προαναφερθέντα Πρακτικά Γενικών Συνεδριάσεων 
της Ολομέλειας του Ε.Σ. ούτε και το άρθρο 205 ΚΚΔΚΥ, το οποίο παραπέμπει στις 
διατάξεις των παρ. 2 έως 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, ως προς τη 
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έκτακτου χαρακτήρα μέχρι 8 μηνών και 
αναφέρεται στην αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
παρίσταται ως πρόσφορο μέσο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
οργανικών υπηρεσιακών κενών (βλ. εγκύκλιο 23 ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ.29644/5-9-2017 και 
υπ’ αριθμ. 23124/10-7-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.). 

Όπως δε αναφέρεται και στο υπ’ αριθμ. 23124/10-7-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
περί παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, δόθηκε η δυνατότητα στους OTA και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών, να επανεκτιμήσουν τις οργανικές τους ανάγκες στις κάθε 
είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθαριότητα, να 
επαναπροσδιορίσουν (με τροποποιήσεις των ΟΕΥ τους, όπου κρίνεται απαραίτητο) 
τον αναγκαίο αριθμό μόνιμου προσωπικού, που, κατά τη δική τους αυτοτελή κρίση, 
είναι αναγκαίος για τη διαρκή και λυσιτελή κάλυψη των σχετικών υπηρεσιακών 
αναγκών και να δρομολογήσουν την πλήρωση των μόνιμων αυτών θέσεων, με 
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διαδικασίες βραχύτερες από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τις πάγιες σχετικές 
διατάξεις, ακριβώς λόγω της σημασίας που έχει η ταχεία κάλυψη των αντίστοιχων 
αναγκών, για το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία. 

Εν προκειμένω, με την κρινόμενη 99/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ζαγορίου, διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του 
Ν. 3979/2011, η  αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας για την συλλογή 
(αποκομιδή) και μεταφορά στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) του Δήμου 
Ζαγορίου με ίδια μέσα του Δήμου, διότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός του Δήμου 
δεν επαρκούν για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, καθόσον όπως 
αναφέρεται στην απόφαση ο Δήμος Ζαγορίου δεν διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία 
Καθαριότητας, ο διαθέσιμος τεχνικός εξοπλισμός του αντιστοιχεί σε ένα μόνο μικρό 
απορριμματοφόρο και το προσωπικό του είναι σε ανεπάρκεια, επιπλέον δε η 
μεγάλη έκταση του Δήμου και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην περιοχή του 
Δήμου Ζαγορίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σωρευτικά με τους ανωτέρω 
λόγους, καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την ανάθεση της εργασίας 
αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων με διαγωνιστική διαδικασία σε 
ιδιώτες. Περαιτέρω με την ως άνω απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ζαγορίου, ομόφωνα, αποφάσισε την ανάθεση σε ιδιώτη για δύο (2) έτη των 
υπηρεσιών καθαριότητας, για τις οποίες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα 
του Δήμου (συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων), με διαγωνισμό σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης κατ’ έτος 149.432,40€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα 
με σχετική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγορίου. 

Επειδή, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης μέρους 
των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες, 
βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 
Προκειμένου, όμως, να ανατεθεί η άσκηση μέρους της αρμοδιότητας καθαριότητας 
των κοινοχρήστων χώρων και της αποκομιδής και διαχειρίσεως των αποβλήτων σε 
ιδιώτη, με προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του. Η απόφαση αυτή πρέπει να τεκμηριώνει την αδυναμία 
εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με μέσα του ίδιου του Δήμου, ενώ 
περαιτέρω πρέπει να προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο των παρεχομένων 
υπηρεσιών, τη διάρκεια και την περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
Καθιερώνεται δηλαδή ένα μικτό καθεστώς αποκομιδής των απορριμμάτων, βάσει 
του οποίου πρέπει να εξαντλούνται στο ακέραιο οι δυνατότητες άσκησης της 
συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις 
προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα (επόπτες και εργάτες καθαριότητας), με τη 
χρήση από τους ίδιους της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής του δήμου και να 
ανατίθενται, συμπληρωματικά, μέρος των υπηρεσιών αυτών σε τρίτους για τις 
υπολειπόμενες και αντικειμενικώς μη δυνάμενες να εκτελεσθούν με ίδια μέσα 
υπηρεσίες καθαριότητας, με εφαρμογή, όμως, των κριτηρίων της 
αποτελεσματικότητας και της οικονομίας κλίμακας. Επίσης, λόγω ακριβώς του 
συμπληρωματικού χαρακτήρα της, η ανάθεση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται στο 
σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων του δήμου, η δε αδυναμία εκπλήρωσης των 
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αρμοδιοτήτων αυτών δεν επιτρέπεται να ανάγεται σε ευθύνη του αναθέτοντος τις 
σχετικές υπηρεσίες σε ιδιώτη δήμου (βλ. ενδεικτικά Ελ. Συν. Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 
307/2012, Τμήμα 7 Πράξη 223/2012). 

Επειδή, περαιτέρω, από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 24 
Ν.4479/17 σαφώς προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νοµικά 
πρόσωπα αυτών να εκτιµήσουν τις οργανικές, υπηρεσιακές τους ανάγκες στο πεδίο 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και να προβούν στην κάλυψη των 
αναγκών αυτών, είτε µε την υποβολή αιτηµάτων πλήρωσης υφιστάµενων ήδη, 
κενών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές είτε µε τροποποίηση των ΟΕΥ τους και 
πρόβλεψη νέων θέσεων, ενώ σαφώς ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά 
πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια 
μέσα. Έγινε δε επίσης δεκτό ότι, μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω αναφερόμενων 
διαδικασιών προσλήψεων, οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, θα μπορούν με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου να απασχολούν στις 
αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την 7-6-2017 με τις 
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ο Δήμος 
Ζαγορίου υπέβαλε δια της Υπηρεσίας μας αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών 
για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 και τις σχετικές διευκρινιστικές 
εγκυκλίους (σχετ. 187/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και υπ’ αριθμ. 
6395/31-7-2017 έγγραφο του Δήμου Ζαγορίου με τα συνημμένα του). Ειδικότερα 
για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας - φωτισμού αιτήθηκε την πρόσληψη  
δύο (2) ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 28478/28-11-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν της έκδοσης των υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 
ΕΓΚΡ./170/34183/17-11-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./172/39755/23-11-2017 
αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 
280/Α΄) όπως ισχύει εγκρίθηκε η κάλυψη των αιτούμενων από το Δήμο Ζαγορίου 
θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του φορέα. 

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικώς διαλαμβανόμενα, οι ανταποδοτικές 
υπηρεσίες καθαριότητας για τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων του 
Δήμου Ζαγορίου για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από τη λήξη της 
ισχύουσας σύμβασης, ήτοι από 23-7-2018, δεν είναι εποχικού ή έκτακτου 
χαρακτήρα, και δεν συντρέχει για την έκτακτη κάλυψή τους λόγος δημοσίου 
συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά αποτελούν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες και, συνεπώς, δύνανται να καλύπτονται μόνον με την πρόσληψη 
προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου. 

Επειδή, ως αναφέρθηκε, ήδη εγκρίθηκε η κάλυψη των αιτούμενων από το Δήμο 
Ζαγορίου θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του 
φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/17, διαδικασία που 
είναι σε εξέλιξη και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των 
αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν 
τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας μόνο με ίδια μέσα, ενώ μέχρι την 
ολοκλήρωση των ως άνω αναφερόμενων διαδικασιών προσλήψεων, οι Δήμοι και τα 
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νομικά τους πρόσωπα, μπορούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού τους 
Συμβουλίου να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες 
αυτές μέχρι την 7-6-2017 με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

Επειδή είναι υποχρέωση των Δήμων η ανανέωση των μηχανικών τους μέσων, 
εξάλλου το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 με αριθμό 
πρωτοκόλλου 5132/23.2.2018 και ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, καλεί τους Δήμους της 
χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την 
ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, 
στην κρινόμενη δε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξετάζεται το 
ενδεχόμενο ανανέωσης του εξοπλισμού του Δήμου, στα πλαίσια του ως άνω 
Προγράμματος, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας με 
ίδια μέσα (βλ. Ελ. Συν.  Ζ΄ Κλιμάκιο Πράξη 222/2015). 

Συνακόλουθα δεν μπορεί εν προκειμένω νομίμως να αιτιολογηθεί η αδυναμία 
κάλυψής τους με ίδια μέσα του φορέα και να αποφασισθεί νομίμως η διεξαγωγή 
διαγωνισμού για την κάλυψή τους με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και μάλιστα για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, η δε εξεταζόμενη απόφαση πάσχει και πρέπει να 
ακυρωθεί για παράβαση του άρθρου 24 του Ν.4479/17 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 61 Ν.3979/11 και για λόγους έλλειψης νομίμου αιτιολογίας. 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Αποφασίζουμε 
 

Ακυρώνουμε την 99/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ζαγορίου με θέμα «Ψήφιση κατεπείγοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της 
εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ζαγορίου», για παράβαση νόμου, 
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), από οποιονδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της ή την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.   
            

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. κ. Δήμαρχο Ζαγορίου 
44007, Ασπράγγελοι 
Επί αποδείξει 

2. Τμήμα Προσωπικού 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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