
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 25εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.086/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ» πξνϋπνινγηζκνύ 

10.137,00€ ζηηο ∆εµνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη Σξαγίινπ  
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 24ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10871/24-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 
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ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 

ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, 
ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν 
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη 
γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη 
πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο «Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ» πξνϋπνινγηζκνύ 10.137,00€ ζηηο ∆εµνηηθέο Δλόηεηεο 
Βηζαιηίαο θαη Σξαγίινπ. Σν ζώκα ζπκθσλεί νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο  Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  1 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κε ηελ αξηζκ.209/2019 ΑΓ απνθάζηζε 

Α)Γηαπηζηώλεη αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζε όιν ηνλ Γήκν 
Βηζαιηίαο κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ. 
Β)Δγθξίλεη ηελ ηετνική έκθεζη κε ηίηιν «Αποκομιδή απορριμμάηων προϋπολογιζμού 10.137,00€ ζηις 
∆ηµοηικές Ενόηηηες Βιζαληίας και Τραγίλοσ πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία 
ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη αθνξά ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Βηζαιηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη Τξαγίινπ  
Γ)Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ζε ηδηώηε ησλ ππεξεζηώλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Βηζαιηίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη Τξαγίινπ  
Γ)Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 θαη ζηνλ ΚΑ 20.6277.01 έρεη πξνβιεθζεί ζπλνιηθή πίζησζε 
πνζνύ 160.000,00€ κε ηίηιν «Γαπάλε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ »(όπσο 
εληζρύζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ 189/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ) ην ππόινηπν ηεο νπνίαο επαξθεί 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζεο ππεξεζίαο 
Δ)Πξνηείλεη σο ηξόπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνλ αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό. 
ΣΤ)Αλαζέηεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 
αλαδόρνπ. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ππεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζην ∆ήµν Βηζαιηίαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο ∆εµνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη Σξαγίινπ. Δπίζεο ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε 
επηθηλδύλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ από ηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ. πληάζζεηαη ζε ζπλέρεηα κηαο 
απεπζείαο αλάζεζεο θαη δύν ζπλνπηηθώλ δηαγσληζκώλ όκνηαο εξγαζίαο, γηαηί δελ έρνπλ αθόκε 
εθιείςεη νη ιόγνη αδπλακίαο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνθνκηδή. 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 90511000-2, 90512000-9 
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ηε ζπλνιηθή παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ ώζηε λα ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθή θαη νκνηόκνξθε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ζηηο δύν ελόηεηεο. Η ππνδηαίξεζή ηνπο 
ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε απηήο. Δπηπιένλ δελ πεξηνξίδεηαη ν θύθινο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ θαζώο ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνύλ λα αλαιάβνπλ νιόθιεξε ηε ζύκβαζε ζα 
κπνξνύζαλ λα ζπκπξάμνπλ κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

  

ΑΔΑ: ΩΛΡΧΩ9Β-ΗΚΤ



 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 10.137,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ 8.175,00€ ,  ΦΠΑ : 1.962,00€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε 4 εβδνκάδεο. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζηελ 

από 21/8/2019 Μειέηε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο.  
Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο.  
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ηξέρνπζα ζύκβαζε ιήγεη 24/9/2019. Βάζεη πξνζεζκηώλ πνπ 

απαηηνύληαη λα ηεξεζνύλ ζε θάζε ζηάδην, ε νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ρξνλνβόξα κε 
ζπλέπεηα λα κελ πξνιάβνπκε λα ζπκβαζηνπνηήζνπκε κε ην λέν αλάδνρν ζηηο 25/9/2019 ώζηε λα κελ 
ππάξμεη θελό ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Δίλαη εύινγν όηη αλ ηεξεζεί ε πξνζεζκία 
παξαιαβήο πξνζθνξώλ ησλ 15 εκεξώλ απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα κελ κπνξέζνπκε λα 
εθηειέζνπκε ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ησλ Γ.Δ. Σξαγίινπ θαη Βηζαιηίαο, γεγνλόο πνπ ζα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ. Έηζη πξνηείλνπκε λα γίλεη ρξήζε ηεο 
παξ.α ηνπ άξζξνπ 121 Ν.4412/2016 θαη λα νξηζηεί ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 
γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό νη 10 (δέθα) εκέξεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 121 Ν.4412/2016: 

«1. Σηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ηεξνύληαη νη αθόινπζεο 
πξνζεζκίεο: α) Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην 
ΚΗΜΓΗΣ. Σε πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεόλησο ηεθκεξησκέλε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαζηζηά αδύλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην, νη 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο κπνξνύλ λα νξίδνπλ ειάρηζηε πξνζεζκία πνπ δελ είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ…..» 

Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε ηνπο όξνπο ηνπ αλνηρηνύ 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ 
πξνϋπνινγηζκνύ 10.137,00€ ζηηο ∆εµνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη Σξαγίινπ ζύκθσλα κε 
ηελ από 21-08-2019 κειέηε-ηερληθή έθζεζε ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο απόθαζεο απηήο θαη εγθξίζεθε 
κε ηελ αξηζκ.209/2019 ΑΓ, ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ 
Γεκάξρνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 

θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηνπο όξνπο ηνπ δεκόζηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεώζεσλ επηινγήο αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ Απνθνκηδή 

απνξξηκκάηωλ πξνϋπνινγηζκνύ 10.137,00€ ζηηο ∆εµνηηθέο Δλόηεηεο Βηζαιηίαο θαη 

Σξαγίινπ γηα 4 εβδνκάδεο πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο από 21-08-
2019 κειέηεο-ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζπλέηαμε ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίζεθε 

κε ηελ αξηζκ.209/2019 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 θαη ζηνλ ΘΑ 20.6277.01 έρεη 
πξνβιεθζεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνύ 160.000,00€ κε ηίηιν «Γαπάλε απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ» (όπσο εληζρύζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ 189/2019 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) ην ππόινηπν ηεο νπνίαο επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνύζεο ππεξεζίαο 
Να γίλεη ρξήζε ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 121 Ν.4412/2016 θαη λα νξηζηεί ειάρηζηε 

πξνζεζκία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγωληζκό νη 10 

(δέθα) εκέξεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 121 Ν.4412/2016: 
«1. Σηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ηεξνύληαη νη αθόινπζεο 

πξνζεζκίεο: α) Σηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην 
ΚΗΜΓΗΣ. Σε πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεόλησο ηεθκεξησκέλε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαζηζηά αδύλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην, νη 
Αλαζέηνπζεο Αξρέο κπνξνύλ λα νξίδνπλ ειάρηζηε πξνζεζκία πνπ δελ είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗΣ…..» 

ΑΔΑ: ΩΛΡΧΩ9Β-ΗΚΤ



 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ 

Γεκάξρνπ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο κε όξνπο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξαπάλσ ζρεηηθή κειέηε πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο απόθαζεο απηήο.   
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 86/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: ΩΛΡΧΩ9Β-ΗΚΤ
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