
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ   ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
---------------------------- 

 
Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 20/2016 

υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ :Αναγκαιόηηηα για απεσθείας ανάθεζη παροτής σπηρεζίας για ηην  

«Αποκομιδή ηων απορριμμάηων και καθαριζμός ηων κοινοτρήζηων τώρων ηοσ 

δήμοσ Τροιζηνίας-Μεθάνων» 
 

 
το Γαλατά και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Γαλατά ςιμερα  τθν 21θ του μινα Iουλίου του ζτουσ 2016, 
θμζρα τθσ εβδομάδασ Πζμπτθ  και ϊρα 19:00 μμ. ςυνιλκε ςε δθμόςια ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Σροιηθνίασ-Μεκάνων, μετά  από τθν  αρικμ. 4320/21-7-2016 ζγγραφθ  πρόςκλθςθ 
του Προζδρου του Δθμ. /λίου,  που επιδόκθκε ςε κακζνα Δθμοτικό φμβουλο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τα άρκ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 21 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 11, ιτοι: 
  Α.- ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
Παρόντεσ 
1.-Πατουλιάσ  Κωνςταντίνοσ (Πρόεδροσ),  2.- Παντελισ Βαςίλειοσ, 3. - Καρνζηθσ πυρίδων  4.-
τάικουΚουτουηι Μαρία5)αμπάνθσ Δθμιτριοσ,6)Κανζλλου Ελζνθ,7)Κακοφρθσ 
Νικόλαοσ8)Αναγνωςτόπουλοσ Γεϊργιοσ,9)Κεραμίδασ Γεϊργιοσ 10)Μπιςτίνα Δζςποινα, 11)Ανδρζου 
Χρυςοφλα  
 
 
Απόντεσ 
1)Μπάκασ Νεκτάριοσ 2)Μπακάλθ Μαρίνα 3)Ακαναςίου άββασ  4)Παπαϊωάννου πυρίδων.-5) 
Ν.τράτοσ-Δαρςινόσ ,6) Οικονόμου τράτοσ, 7,)Ρελάκθ Θεοδϊρα,8)Μπόγρθσ Νικόλαοσ,9)Οικονόμου 
Ανάργυροσ 10)Χριςτόφασ Ευςτράτιοσ 
 
  Β.- ΔΗΜΑΡΧΟ:  Κωνςταντίνοσ Δ. Καραγιάννθσ , Παρών. 
 
  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
ΠΑΡΟΝΣΕ 
Ουδείσ. 
ΑΠΟΝΣΕ:  
1.- Λαδάσ Αναςτάςιοσ Δ.Κ. Γαλατά,2)Κουτςουμπζλθσ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Σροιηινοσ. 3.- ΔαρεμάΑργυρία Σ.Κ. 
Κυψζλθσ, 4- Χατηίνασ Γεϊργιοσ Σ.Κ. Μεγαλοχωρίου 5.-Αντωνίου ΠζτροσΣ.Κ. Δρυόπθσ. 6-Καπζλλοσ 
Πολυδεφκθσ Σ.Κ.Καρατηά,7-Κοτηιάσ ταμάτιοσ Σ.Κ.Σακτικοφπολθσ .- 8-Ζερβόσ ταμάτιοσ Σ.Κ. Άνω 
Φαναρίου,  9.- Ψυχογυιοφ Διμθτρα Σ.Κ. Λουτρόπολθσ, ,10-Μαργαρϊνθσ Κων/νοσ Σ.Κ.Κουνουπίτςασ 
 
Σα πρακτικά τιρθςε ο τακτικόσ Δθμοτικόσ Τπάλλθλοσ κ. Ευάγγελοσ Κόλλιασ. 
 
 

Αρικμόσ Θζματοσ: 1οΗ/Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 228/2016 



ΘΕΜΑ : Αναγκαιόηηηα για απεσθείας ανάθεζη παροτής σπηρεζίας για ηην  

«Αποκομιδή ηων απορριμμάηων και καθαριζμός ηων κοινοτρήζηων τώρων ηοσ 

δήμοσ Τροιζηνίας-Μεθάνων» 
 

 
Ο Πρόεδροσ εκφϊνθςε  το 1ο  κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και εξζκεςε ότι:  
    Σο παρόν κζμα ειςάγεται ςτο Δθμοτικό /λιο ςε κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να λθφκεί  
ζγκαιρα θ ςχετικι απόφαςθ. 

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 95 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για να ςυηθτθκεί 
κζμα ωσ κατεπείγον  και να λθφκεί απόφαςθ γιϋ αυτό πρζπει πρϊτα να αποφαςιςκεί  από τθν απόλυτθ 
πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του Δθμοτικοφ /λίου ότι το κζμα είναι κατεπείγον. 
   τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το ςϊμα να αποφαςίςει ςχετικά. 
    Σο Δ.. αφοφ είδε τισ διατάξεισ του Κ.Δ.Κ. και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 
 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι 

Ομόφωνα δζχεται το κζμα ωσ ζκτακτο με το ςκεπτικό τθσ 4320/2016 πρόςκλθςθσ για ςυμβοφλιο. 

τθν ςυνζχεια ο Πρόεδροσ δίνει τον λόγο ςτον κ. Διμαρχο ο οποίοσ κζτει υπόψθ του Δ.. τα εξισ:  
Τπάρχει αναγκαιότθτα για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ  με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ» για τουσ μινεσ 
Αφγουςτο και επτζμβριο του 2016 για τουσ εξισ λόγουσ: 

 
1) Ο αλνηθηόο  δηαγσληζκόο γηα έλα (1) έηνο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ», θξίζεθε άγνλνο ιόγσ 
ηδηαίηεξα ρακειήο πξνζθνξάο (απόθαζε 101/2016 Α.Ο.Δ). 

2) Λόγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ΦΠΑ ζε 24%, ζπληάρζεθε λέα κειέηε από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ, ε νπνία 
θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 226/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ 8

ε
/7/2016. Δπεηδή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί λένο δηαγσληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνύζαο ππεξεζίαο (ήδε νη δηαδηθαζίεο 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε) θαη ζύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο απαηηείηαη πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο 
θαζώο θαη απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ΔΔΚ, δελ είλαη επαξθήο ν ρξόλνο γηα ηελ 
αλάδεημε κεηνδόηε κέρξη ηελ 31/7/2016 πνπ ιήγεη ε ππάξρνπζα ζύκβαζε. Δπεηδή ν Γήκνο ελ κέζσ 
θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ δελ ζα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, είλαη 
επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-
ΜΔΘΑΝΩΝ» γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξηνηνπ 2016ζηνλ Παπιάθε Κσλ/λν ν νπνίνο είλαη ν 
εξγνιάβνο ήδε ζηνλ Γήκν κέρξη 31-7-2016 (έγηλε αλάζεζε γηα έλα κήλα ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
203/2016 Γ.), δηόηη γλσξίδεη πνιύ θαιά ηελ πεξηνρή,έρεη ηελ εκπεηξία,δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό 
θαη δύλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

3) Σν πνζό αλάζεζεο γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2016 είλαη 47.700,00 επξώ ζπλ ΦΠΑ 24% 
(ζύλνιν κε ΦΠΑ 59.148,00 επξώ) θαη βαζίδεηαη ζην πνζό ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ κε ην νπνίν έγηλε 
θαη ε πξνεγνύκελε αλάζεζε ηνπ ελόο κήλα έσο 31/7/2016. Γεληθόηεξα ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ε ίδηα κε 
απηήλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία είρε αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο έσο 30/6/2016 κε αλνηρηό δηαγσληζκό (ήηνη 
πνζνζηό έθπησζεο 22,8%, ήηνη πνζό γηα θάζε κήλα 23.850επξώ πξν ΦΠΑ). 

4) Ζ αλάζεζε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο ζηνλ Κ.Α. 20.7425.001 γηα ηελ ππεξεζία «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-
ΜΔΘΑΝΩΝ» γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2016  ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1) Οκόθσλα ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ» γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2016 ζηνλ εξγνιάβν Παπιάθε Κσλζηαληίλν 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 



2) Ζ αλάζεζε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο ζηνλ Κ.Α. 20.7425.001 γηα ηελ ππεξεζία «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-

ΜΔΘΑΝΩΝ» γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2016  ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 

 

 

 

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 228/2016 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή                                                                               Τπνγξαθέο 

                                            ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                      Κσλ/λνο      Παηνπιηάο 

 

 
 


