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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 69994/30-08-2021     
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 40 της 25-08-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
660/2021 

Περίληψη απόφασης 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής. 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 25η Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 
ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος  
ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 20-08-2021 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν, μαζί με τον Πρόεδρο, παρόντα 7 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπελεγρης Γεώργιος             
 2 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Ζωάνος Κυριάκος                
 4 Σαραντινός Σταμάτιος           
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μάντικας Δημήτριος             
 2 Γιακούμας Παναγιώτης           
  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καλογεράκης Παύλος             
 2 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 3 Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος     
 4 Βουρνούς Εμμανουήλ             
  

 
Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
Τέθηκαν για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης πέντε (5)  θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:  
1ο: Ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, της καθαριότητας των Δημοτικών Τουαλετών.  
2ο: Ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής.  
3ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση σε υπόθεση κτηματολογικών διαφορών, Υπόθεση Μ.Τ.  
4ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2021 
5ο:Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο "Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 
έτους 2021". 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Το πρώτο θέμα αφορά έγκριση μελέτης που περιλαμβάνει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας 
των δημοτικών τουαλετών, για την οποία κρίνεται αναγκαία η συζήτησή της, αφού αφορά τη δημόσια υγιεινή.  
Το δεύτερο θέμα αφορά έγκριση μελέτης για τον καθαρισμό και την αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Αμανής, η συζήτηση της οποίας κρίνεται αναγκαία αφού η υλοποίησή της συντελεί στη δημόσια υγιεινή.  
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Το τρίτο θέμα αφορά χορήγηση εξουσιοδότησης για παράσταση σε υπόθεση κτηματολογικών διαφορών η 
συζήτηση της οποίας κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες εκείνες για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  
Το τέταρτο θέμα αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η οποία είναι αναγκαίο να 
συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.  
Το πέμπτο θέμα αφορά έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Διενέργειας/Αξιολόγησης ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για προμήθεια, η συζήτηση του οποίου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να προχωρήσει η 
πραγματοποίηση της προμήθειας.  
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά:  
Τα 1,3,2,4 και 5 εκτός ημερησίας 
Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη με την εξής σειρά:  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41 και 42 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
Β.Ε.Η.Δ.2ο: Ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής. 
Με την παρ.3 του αρθ.75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:  
"Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι το 
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να 
λαμβάνει απόφαση, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανόμενων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι τα αναγραφόμενα στην αριθ.68083/20-08-
2021 πρόσκληση.  
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την <Ανάθεση σε ιδιώτη 
λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής.>.  
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τις διατάξεις του Νόμου 4555/2018, το 
περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά 
προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,  
 
Αποφάσισε ομόφωνα 
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά την <Ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, 
καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής>. 
 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθμ. 68309/22-08-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  
 
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 της Οικονομικής Επιτροπής,  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. (άρθρο 117 παρ.1 του ν. 4674/2020)  
Στην προκειμένη περίπτωση το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων του οποίου 
με βάση τις οικείες οργανικές διατάξεις έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αυτή  
τη στιγμή αποτελείται από δεκαεπτά μόνιμους υπαλλήλους με τις παρακάτω ειδικότητες:  
α/α   Ειδικότητα   Αριθμός 
1   ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Προϊστάμενος   1 
2   ΔΕ Χειριστών Βαρέων Οχημάτων   1 
3   ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας    1 
4   ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   14 
Οι παραπάνω υπάλληλοι έχουν στα καθήκοντα τους τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων κυρίως στο κέντρο 
της πόλης όπου ο συνήθης καθαρισμός απαιτεί την ύπαρξη 14 τακτικών δρομολογίων του ενός ατόμου 
καθημερινά. Παράλληλα μεταξύ άλλων από το τμήμα γίνεται η χρήση σαρώθρου, επεμβάσεις σε κάθε είδους 
κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους όπως  σχολεία, παιδικές χαρές, δημοτικά καταστήματα, αντιμετωπίζεται η 
επιβάρυνση λόγω προσφύγων στην περίπτωση που δεν αυξηθούν οι ροές αφίξεων, γίνεται καθαρισμός σε 
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θρησκευτικές και άλλες εορτές ενώ εκτελούνται δρομολόγια πεζού οδοκαθαριστή σε ώρες πέραν της πρωϊνής 
βάρδιας,  τα απογεύματα σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων καθώς και Σάββατα ή/και Κυριακές προκειμένου 
να διατηρηθεί το κέντρο της πόλης καθαρό.  
Με βάση την παρούσα σύνθεση είναι φανερό ότι το τμήμα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα συνήθη καθήκοντα του 
λόγω έλλειψης προσωπικού και στο προσεχές διάστημα δεν προβλέπεται να γίνει πρόσληψη προσωπικού. 
Ιδιαίτερα τα προβλήματα θα ενταθούν τη θερινή περίοδο λόγω της εποχιακής αύξησης του πληθυσμού και της 
ανόδου της θερμοκρασίας.  
Παράλληλα και το υπόλοιπο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης αδυνατεί να επικουρήσει και αυτό γιατί έχει προσωπικό  3 ΠΕ, 2 ΤΕ ,32 ΔΕ και 46 ΥΕ που 
εκτελεί τα παρακάτω καθημερινά: διοικητικές εργασίες, 18 δρομολόγια Απορριμματοφόρου, 2 δρομολόγια 
ανοικτού, 3 δρομολόγια μεταφορών με γάντζο, 3 δρομολόγια ανακύκλωσης, λειτουργία πλυντηρίου κάδων, 
επισκευές, και μηχανουργείο.  
Με βάση τα παραπάνω το προσωπικό δεν επαρκεί για παραπέρα εργασίες και το πρόβλημα της επιβάρυνσης του 
δομημένου οικιστικού περιβάλλοντος θα γίνει εντονότερο με την λόγω της θερινής περιόδου όπου οι υψηλές 
θερμοκρασίες προκαλούν  ανάπτυξη εντόμων, τρωκτικών, ερπετών με ενισχυμένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και 
διάδοσης πυρκαγιάς.  
Προτείνεται λοιπόν να γίνει η απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής.  
Σημειώνεται ότι η παραπάνω λύση ακολουθήθηκε επιτυχώς κατά το παρελθόν με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα 
για την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στους οποίους έγινε επέμβαση.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προβλέψει πιστώσεις ύψους 10.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.  
20-7336.112  με τίτλο "Καθαρισμός-αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμανής" προκειμένου να εκτελεστεί η 
παραπάνω εργασία.  
Παρακαλούμε λοιπόν το σώμα για τα παρακάτω:  
1)   Να  τεκμηριώσει την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου όπως 
αναφέρεται στην εισήγηση 
2)   Να εγκρίνει   το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη  μελέτη 
της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
3)   Να προσδιορίσει τη διάρκεια και την περιοχή που θα παρέχονται οι υπηρεσίες όπως αναφέρεται στην 
επισυναπτόμενη  μελέτη της Δνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 
4)   Να εγκρίνει την ανάθεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση,την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις 
διατάξεις του Ν.4623/19 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης 9.950,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, (Κ.Α. εξόδων 20-
7336.112 με τίτλο "Καθαρισμός-αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αμανής"), για την παροχή υπηρεσιών με 
αντικείμενο τον καθαρισμό σε κοινόχρηστους  χώρους, δηλ. οδών, πλατειών, δημοτικών χώρων καθώς και κάθε 
άλλου κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμών ή και εγγύς αυτών στην παραπάνω Δημοτική  Ενότητα και 
συγκεκριμένα: 
Βοτάνισμα φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων καθώς και στο εσωτερικό οδικό 
δίκτυο όλων των τοπικών διαμερισμάτων,  με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που 
δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το 
βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.  
Επίσης καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες 
και ελεύθερους χώρους από αγριόχορτα, φύλλα και κάθε είδους φυτική βλάστηση και βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή, σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους . 
Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η 
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή 
τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Επίσης θα γίνει καθαρισμός 
περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους 
χώρους δηλαδή θα γίνει συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα, ογκώδη 
αντικείμενα, μπάζα, αποτιθέμενα υλικά κλπ), φερτά υλικά που υπάρχουν εντός της βλάστησης  απομάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου με χρήση μηχανημάτων και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Με 
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εντολή της Υπηρεσίας θα μπορεί να γίνεται εκσκαφή μικρού βάθους έως 10 εκ, για χαλάρωση εδαφών και 
φερτών υλικών στα ρείθρα των οδών που λειτουργούν ως φυτική γη και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής 
και απόρριψης τους σε κατάλληλα σημεία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μέσων και των εργαλείων και μηχανημάτων που απαιτούνται.  
 

Η ανάθεση της υπηρεσίας σε ιδιώτη κρίνεται απαραίτητη λόγω της έλλειψης προσωπικού, καθαρισμού σε 
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αμανής.  
Στην προκειμένη περίπτωση το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων του οποίου 
με βάση τις οικείες οργανικές διατάξεις έχει την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αυτή  
τη στιγμή αποτελείται από δεκαεπτά μόνιμους υπαλλήλους με τις παρακάτω ειδικότητες:  
α/α   Ειδικότητα   Αριθμός 
1   ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Προϊστάμενος   1 
2   ΔΕ Χειριστών Βαρέων Οχημάτων   1 
3   ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας    1 
4   ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   14 
Οι παραπάνω υπάλληλοι έχουν στα καθήκοντα τους τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων κυρίως στο κέντρο 
της πόλης όπου ο συνήθης καθαρισμός απαιτεί την ύπαρξη 14 τακτικών δρομολογίων του ενός ατόμου 
καθημερινά. Παράλληλα μεταξύ άλλων από το τμήμα γίνεται η χρήση σαρώθρου, επεμβάσεις σε κάθε είδους 
κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους όπως  σχολεία, παιδικές χαρές, δημοτικά καταστήματα, αντιμετωπίζεται η 
επιβάρυνση λόγω προσφύγων στην περίπτωση που δεν αυξηθούν οι ροές αφίξεων, γίνεται καθαρισμός σε 
θρησκευτικές και άλλες εορτές ενώ εκτελούνται δρομολόγια πεζού οδοκαθαριστή σε ώρες πέραν της πρωϊνής 
βάρδιας,  τα απογεύματα σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων καθώς και Σάββατα ή/και Κυριακές προκειμένου 
να διατηρηθεί το κέντρο της πόλης καθαρό.  
Με βάση την παρούσα σύνθεση είναι φανερό ότι το τμήμα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα συνήθη καθήκοντα του 
λόγω έλλειψης προσωπικού και στο προσεχές διάστημα δεν προβλέπεται να γίνει πρόσληψη προσωπικού. 
Ιδιαίτερα τα προβλήματα εντείνονται τη θερινή περίοδο λόγω της εποχιακής αύξησης του πληθυσμού και της 
ανόδου της θερμοκρασίας.  
Παράλληλα και το υπόλοιπο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αδυνατεί να 
επικουρήσει και αυτό γιατί έχει προσωπικό  3 ΠΕ, 2 ΤΕ ,32 ΔΕ και 46 ΥΕ που εκτελεί τα παρακάτω καθημερινά: 
διοικητικές εργασίες, 18 δρομολόγια απορριμματοφόρου, 2 δρομολόγια ανοικτού, 3 δρομολόγια μεταφορών με 
γάντζο, 3 δρομολόγια ανακύκλωσης, λειτουργία πλυντηρίου κάδων, επισκευές, και μηχανουργείο.  
Με βάση τα παραπάνω το προσωπικό δεν επαρκεί για παραπέρα εργασίες και το πρόβλημα της επιβάρυνσης του 
δομημένου οικιστικού περιβάλλοντος θα γίνει εντονότερο με την λόγω της θερινής περιόδου όπου οι υψηλές 
θερμοκρασίες προκαλούν  ανάπτυξη εντόμων, τρωκτικών, ερπετών με ενισχυμένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και 
διάδοσης πυρκαγιάς.  
Τεκμηριώνεται με όλα τα ανωτέρω η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω με ίδια 
μέσα του Δήμου της Χίου.  
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στην Δημοτική Ενότητα Αμανής και η εκτέλεση τους θα αρχίσει από την 
υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού 
αντικειμένου. Σε περίπτωση εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου νωρίτερα του συμβατικού χρόνου ο 
συμβατικός χρόνος συντομεύεται ανάλογα. Σε περίπτωση εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου νωρίτερα 
του συμβατικού χρόνου ο συμβατικός χρόνος συντομεύεται ανάλογα.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Δ/νση  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 660/2021 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος   30-08-2021     

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Παραδείση Γεωργία 
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