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ΘΕΜΑ  6ο: Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ εθηέιεζεο 
                  παξνρήο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: ΄΄Απνθνκηδή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ 
                  ζηε Γ.Δ. Λνπηξαθίνπ – Πεξαρώξαο ΄΄ 
  
 ην Λνπηξάθη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Ιάζνλνο & Δζλ. 
Αληηζηάζεσο) ζήκεξα ηελ  4ε  ηνπ κελόο  Ινπιίνπ, ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ώξα 14:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππ' αξηζ. 11422/30-06-2016 πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ θ. Γεσξγίνπ Αιθ. ΓΚΙΧΝΗ - Γεκάξρνπ, ε νπνία λόκηκα θη 
εκπξόζεζκα επηδόζεθε ζε θάζε έλα κέινο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη 
λα απνθαζίζεη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί 
ζπλόινπ επηά (7) κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο βξέζεθαλ παξόληα 
ηέζζεξα  (4), ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
Π α π ό ν η ε ρ : 1.Γεώξγηνο Αιθ. ΓΚΙΧΝΗ – Γήκαξρνο - Πξόεδξνο, 
2.Βιάζζεο Δπάγγεινο, 3.Ράηεο ππξίδσλ, 4.αθειιαξίνπ Αλαζηάζηνο, ν 
νπνίνο αλαπιεξώλεη ην ηαθηηθό κέινο, πνπ απνπζηάδεη, θ. Παληειένπ Κσλ/λν.  
 
Α π ό ν η ε ρ :1.Γεσξγίνπ Υαξάιακπνο, 2.ηάκνπ Γεώξγηνο, 3.Γόζρνξεο 
Κσλ/λνο. 

 
Δπί ηνπ 6νπ ζέκαηνο (κεηά ηε ζπδήηεζε ελόο έθηαθηνπ) ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο ηνλ νηθείν 
θάθειν, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
1. Η ππ’ αξηζ. 18/2016 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ καο πνπ αθνξά ηελ 
ππεξεζία απνθνκηδήο νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ κε δέθα (10) εηδηθνύο θάδνπο 
γηα ηελ απόξξηςε κπαδώλ, θιαδεκάησλ θιπ., ρσξεηηθόηεηαο δέθα (10) θαη 
ηξηάληα πέληε (35) θπβηθώλ κέηξσλ ζηε Γ.Δ. Λνπηξαθίνπ - Πεξαρώξαο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
ζηον σοίνο   
δύν (2) θάδνη ησλ 35 κ3 ζηνλ νηθηζκό Βακβαθηέο,  
δύν (2) θάδνη ησλ 10 κ3 ζηνλ νηθηζκό Καιύβηα 
δύν (2) θάδνη ησλ 10 κ3 ζηελ πεξηνρή Βξύζεο & Μπάθαο 
έλαο (1) θάδνο ησλ 10 κ3 ζηελ πεξηνρή Αγίνπ ππξίδσλα 
ζηα ηπαβά 
ηξεηο (3) θάδνπο ησλ 10 κ3 
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 39.000,00 € θαη πξνζηηζεκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% εμ € 
9.360,00 €, ζπλνιηθήο δαπάλεο 48.360,00 €. 



2. Ο δεκνηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηξέρνληνο έηνπο όπνπ ζηνλ Κ.Α. 20-
6279.005 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνβιέπεηαη πίζησζε 24.180,00 €, 
σο όξην πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο γηα ην έηνο  2016. 
3. Η ππ’ αξηζ. 162/2016 (ΑΓΑ:Φ6Γ1ΧΛ3-ΞΞ5) Απόθαζε Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλάζεζεο εθηέιεζεο ηεο 
αλσηέξσ ππεξεζίαο, θαζόηη ε Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο δελ δηαζέηεη ηνλ 
απαηηνύκελν αξηζκό θάδσλ γηα ηα αλσηέξσ αληηθείκελα, θαζώο επίζεο θαη ην 
απαηηνύκελν ξπκνπιθνύκελν όρεκα κε ξάβδν δεύμεο, γηα ηε θόξησζε θαη 
εθθόξησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ.  
4. Η ππ’ αξηζ. Α-368/14-06-2016 Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνύ 
24.180,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20-6279.005 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ 
δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο. 
5. Η ππ’ αξηζ. 97/2016 (ΑΓΑ:7ΓΒ3ΧΛ3-ΔΧΥ) απόθαζε Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία αθελόο εγθξίζεθε θαη δεζκεύηεθε πίζησζε 
ζπλνιηθνύ πνζνύ #48.360,00# € γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ παξνρήο 
ππεξεζίαο γηα ηα έηε 2016 & 2017, δηαηέζεθε πίζησζε #24.180,00# € ζε 
βάξνο ηνπ αλσηέξσ Κ.Α., σο όξην πιεξσκήο γηα ην 2016, θη αθεηέξνπ 
θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε 
απηήο.   

6. Η ππ’ αξηζ. 10645/17-06-2016 (ΑΓΑ:672ΙΧΛ3-Ο56) Πεξηιεπηηθή Γηαθήξπμε 
πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο θαη ε 
εθεκεξίδα όπνπ απηή δεκνζηεύηεθε. 
7. Σν ππ’ αξηζ. 11235/27-6-2016 (1ν) πξαθηηθό δηεμαγσγήο πξόρεηξνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «Απνθνκηδή νγθσδώλ 
αληηθεηκέλσλ ζηε Γ.Δ. Λνπηξαθίνπ - Πεξαρώξαο», από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη 
θαηαηέζεθαλ δύν (2) πξνζθνξέο, ήηνη ησλ 
 Γ. ΚΟΤΡΟΤΜΠΑΛΗ & ΙΑ Ο.Δ. – Δλνηθηάζεηο Κάδσλ – Υεκηθέο Σνπαιέηεο – 

Τπεξεζίεο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ  
 ΠΑΤΛΑΚΗ Κσλ/λνπ - Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 
θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο, νη νπνίεο θη έγηλαλ 
απνδεθηέο,  
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ αλσηέξσ σο θάησζη: 
 Γ. ΚΟΤΡΟΤΜΠΑΛΗ & ΙΑ Ο.Δ. έλαληη πνζνύ 38.220,00 € πιένλ ΦΠΑ 
 ΠΑΤΛΑΚΗ Κσλ/λνο έλαληη πνζνύ 35.988,00 € πιένλ ΦΠΑ,  
θαη εηζήγεζεο γηα αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο ζηνλ ΠΑΤΛΑΚΗ Κσλ/λν - 
Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ, θαζόηη ε πξνζθνξά ηνπ 
θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν.  

8. Σν γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ην ζηάδην ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  
 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα αλσηέξσ, ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 72 ηος ν. 3852/2010, ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπωρ 

ηποποποιήθηκαν με αςηέρ ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008, ηος άπθπος 273 ηος 

ιδίος Νόμος καθώρ και ηιρ διαηάξειρ ηος Π.Δ. 28/80,  κεηά από ζπδήηεζε θαη 
αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο, 

 
 
 
 
 



 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι      Ο μ ό θ ω ν α 

 

1. Κατακυρώνει ηο αποηέλεζμα ηος πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο κε ηίηιν «Απνθνκηδή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζηε Γ.Δ. Λνπηξαθίνπ -  
Πεξαρώξαο», πποϋπολογιζμού δαπάνηρ #39.000,00 # € πιένλ ΦΠΑ θαη γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζηνλ 

ΠΑΤΛΑΚΗ Κων/νο - Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ έλαληη 
πνζνύ 35.988,00 € θαη πξνζηηζεκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% εμ € #8.637,12# έλαληη 
ζπλνιηθνύ πνζνύ #44.625,12# €, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία 
θξίζεθε ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν. 
2. Eξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο. 

 
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό   111/2016. 

                            
            Ο Ππόεδπορ               Σα Μέλη 
 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο          ΒΛΑΗ Δπάγγεινο 
    Γήκαξρνο    
                                                                         ΡΑΣΗ  ππξίδσλ 
 
                                                                         ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ Αλαζηάζηνο                                                                 
   Γεώξγηνο Αιθ. ΓΚΙΧΝΗ         

 
 


