
                                                                                                                                              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  167/2017

   ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και
                     Αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την
                      εκτέλεση της υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη
                     Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας".

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη 
και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 12778/23-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. 
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε 
(5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Νικολάου 
Σωτήριος. 
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2. Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση τριών 
εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής  τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 20/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, που αφορά την 
υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων με δέκα (10) ειδικούς κάδους για 
την απόρριψη μπαζών, κλαδεμάτων και γενικά ογκωδών αντικειμένων, 
χωρητικότητας δέκα (10) και τριάντα πέντε (35) κυβικών μέτρων στη Δ.Ε. 
Λουτρακίου - Περαχώρας, και συγκεκριμένα:
στον Σχοίνο  
δύο (2) κάδοι των 35 μ3 στον οικισμό Βαμβακιές, 
δύο (2) κάδοι των 10 μ3 στον οικισμό Καλύβια
δύο (2) κάδοι των 10 μ3 στην περιοχή Βρύσες & Μπάκας
ένας (1) κάδος των 10 μ3 στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα
στα Στραβά
τρεις (3) κάδους των 10 μ3



προϋπολογισμού δαπάνης 38.400,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 
9.216,00 €, συνολικής δαπάνης 47.616,00 €.
2. Η υπ’ αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ:7ΤΔ4ΩΛ3-2ΥΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών 
αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, καθότι η Υπηρεσία 
Καθαριότητας δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό κάδων για τα εν λόγω 
αντικείμενα, καθώς επίσης και το απαιτούμενο ρυμουλκούμενο όχημα με ράβδο 
ζεύξης, για τη φόρτωση και εκφόρτωση των συγκεκριμένων κάδων. 
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 20-6279.005 
του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη 
Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" προβλέπεται πίστωση ποσού #55.000,00# €, με 
αδιάθετο υπόλοιπο 31.447,44€, όπως προκύπτει από την από 30-05-2017 
βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
4. Η υπ’ αριθ. 129/2017 (ΑΔΑ:ΨΕΧ6ΩΛ3-Α3Μ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία αφενός εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε  πίστωση 
συνολικού ποσού #47.616,00# € για την υλοποίηση παροχής της εν λόγω 
υπηρεσίας, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2017 & 2018 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό  23.808,00 €, ως όριο πληρωμής 
 στο έτος 2018 ποσό 23.808,00 €,
κι αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσού #23.808,00 # € σε βάρος του Κ.Α. 20-
6279.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
με τίτλο "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας", 
ως όριο πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη των δαπανών της εν λόγω 
υπηρεσίας.
4. Η με αριθ. πρωτ. 11462/08-06-2017 (ΑΔΑ:7ΚΣΜΩΛ3-ΖΨ6) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με 
α/α Α-434. 
5. Η υπ' αριθ. 130/06-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΥΛ1ΩΛ3-ΤΓΦ, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, μεταξύ άλλων, καταρτίστηκαν οι όροι 
διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
6. Η υπ’ αριθ. 11598/09-06-2017 (ΑΔΑ:7ΓΑΧΩΛ3-ΥΘΣ) Περιληπτική Διακήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, και η 
εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
7. Η υπ’ αριθ. 11598/09-06-2017 διακήρυξη για τη διεξαγωγή του εν λόγω 
διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
9. Το από 22-06-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου 
– Περαχώρας», από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκε μία (1) και μοναδική 
προσφορά, ήτοι του ΠΑΥΛΑΚΗ Κων/νου - Υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, 
αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, από όπου προκύπτει ότι κι έγινε δεκτή 
καθώς κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, 
αποσφράγισης της μοναδικής οικονομικής προσφοράς, η  οποία ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των #45.979,20# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καθώς 
και εισήγησης για την ανάδειξη του ΠΑΥΛΑΚΗ Κων/νου - Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω 
υπηρεσίας, καθότι η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 20/2017 μελέτης. 



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, καθώς και 
αυτές του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,

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

1. Εγκρίνει το από 22-06-2017 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας 
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αριθ. 
μελ. 20/2017).
2. Αναδεικνύει τον ΠΑΥΛΑΚΗ Κων/νο - Υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, ως προσωρινό ανάδοχο της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η 
προσφορά του είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, 
πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε 
ημερών από την κοινοποίησή της.

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  167/2017.

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής         ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος    
                                                                     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                         
                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος                                                
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                          ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος


