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ΑΔΑ: 6ΧΦΖΩ1Σ-5ΜΗ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 6-4-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 19 / 2020
Περίληψη: Έγθξηζε πξνκήζεηαο ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ ρσξεηηθόηεηαο 14 m3 κε
ζύζηεκα πιύζεο

ηε θύξν, ζήκεξα 6 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε
ΣΑΚΣΗΚΖ
ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ
ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο από 11-3-2020 ΠΝΠ πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ
55/Α/11-3-2020, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 παξ 5 θαη 167 παξ 1 ηνπ λ
3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην άξζξν 184 ηνπ λ 4635/2019 θαη ην κε αξ
πξση 18318/13-3-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ-Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σ.Α, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζκό πξση. 1717 από 27-3-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία απεζηάιε ειεθηξνληθά (mail θαη sms) ζηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
3. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
4. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
14. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –
Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην
νπνίν νη θ.θ δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνπλ ελεκεξσζεί κε ηελ από 20-3-2020 έγγξαθε
εηζήγεζε ηνπ εηδηθνύ ζπκβνύινπ θ. Αξβαλίηε Γεσξγίνπ , ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο:
Έσονηαρ ςπότη :
Α) ηην απ. ππυη.:83448/22-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΓΛΦ46ΜΣΛ6-0Τ6) απόθαζη
Τποςπγού Δζυηεπικών με ΑΓΑ: ΦΓΑΦ46ΜΣΛ6- 0Τ6 εγκπίθηκε επισοπήγηζη ζηον Γήμο
κύπος ποζού 150.000,00 € ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ ζηον άξονα
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πποηεπαιόηηηαρ «Η ηοπική ανάπηςξη και η πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» με ηίηλο «Ππομήθεια
αποππιμμαηοθόπυν και λοιπών οσημάηυν αποκομιδήρ και μεηαθοπάρ αποππιμμάηυν και
ανακςκλώζιμυν ςλικών».
Β) ηην ςπ’ απίθμ.23/2020 (ΑΓΑ: Φ29ΒΧ1-ΦΤΥ) Απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
Γήμος κύπος πεπί Αποδοσήρ επισοπήγηζηρ από ηο Ππόγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ.
Γ) ηην ςπ’ απίθμ.21/2020 (ΑΓΑ: 6ΘΓ0Χ1-0ΓΓ) Απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
Γήμος κύπος πεπί 1η Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού 2020.
Γ) ηην ςπ’ απίθμ.18/2020 (ΑΓΑ: 6ΘΓ0Χ1-0ΓΓ) Απόθαζη Γημοηικού ςμβοςλίος
Γήμος κύπος πεπί έγκπιζηρ ηηρ 1η Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού 2020.
Η Τπηπεζία Καθαπιόηηηαρ & Ηλεκηποθυηιζμού ηος Γήμος κύπος έσει ηην ανάγκη
ηηρ ππομήθειαρ από ηο ελεύθεπο εμπόπιο ενόρ αποππιμμαηοθόπος συπηηικόηηηαρ 14m3 με
ζύζηημα πλύζηρ.
Σο όσημα θα σπηζιμοποιηθεί για ηιρ λειηοςπγικέρ ανάγκερ ηηρ Τπηπεζίαρ
Καθαπιόηηηαρ & Ηλεκηποθυηιζμού, ήηοι ηην αποκομιδή ηυν αποππιμμάηυν ηος Γήμος
κύπος.
Παπαηίθεηαι πίνακαρ με ηα ζηοισεία ηος ςπό ππομήθεια αποππιμμαηοθόπος.
ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ
Δίδορ αςη/ηος

Αποππιμμαηοθόπο ηύπος ππέζαρ 14 m3
με ζύζηημα πλύζηρ.

Απιθμόρ θέζευν
Κςβιζμόρ μησανήρ

03 θέζειρ ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος
οδηγού
Σοςλάσιζηον 8.800 cc
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Ανάγκερ πος ππόκειηαι να
καλςθθούν
5

Χθέλιμο θοπηίο (για ηα θοπηηγά)

Σο αποππιμμαηοθόπο όσημα θα
σπηζιμοποιηθεί για ηιρ λειηοςπγικέρ
ανάγκερ ηηρ Τπηπεζίαρ Καθαπιόηηηαρ &
Ηλεκηποθυηιζμού, ήηοι ηην αποκομιδή
ηυν αποππιμμάηυν ηος Γήμος κύπος.
Σοςλάσιζηον 13.500 Kgr

ηη πεπίπηυζη αςηή ακολοςθούνηαι οι διαδικαζίερ ππομηθειών ηος Ν.4412/2016.
Η ππομήθεια θα γίνει με ηη διαδικαζία ηος Ανοικηού Ηλεκηπονικού διαγυνιζμού
ζύμθυνα με ηον Ν. 4412/2016
Η πποβλεπόμενη από ηο άπθπο μόνο ηος π.δ. 330/1984 απμοδιόηηηα ηος Νομάπση
για ηην έγκπιζη ππομήθειαρ από ηοςρ Γήμοςρ αςηοκινήηυν από ηο ελεύθεπο εμπόπιο
πεπιήλθε, διαδοσικά, ζηο Γενικό Γπαμμαηέα Πεπιθέπειαρ (άπθπο 10 παπ. 2 πεπ. β΄ ηος ν.
2880/2001) και ζηη ζςνέσεια, ζηον απμόδιο Γενικό Γπαμμαηέα, όπγανο ηυν Αποκενηπυμένυν
Γιοικήζευν, οι οποίερ αζκούν πλέον (από 1.1.2011) ηιρ απμοδιόηηηερ ηυν ζςζηαθειζών με ηο
ν. 2503/1997 κπαηικών Πεπιθεπειών (άπθπο 280 παπ. 1 ν. 3852/2010). (Δλ. ςν. Σμ. 7 Ππάξη
33/2012).
Με βάζη ηα ανυηέπυ καλείζηε να τηθίζεηε ζσεηικά με :
A) ηην αποδοσή ηηρ σπημαηοδόηηζηρ με 150.000,00 εςπώ , ζςμπεπιλαμβανομένος
ηος Φ.Π.Α από ηο ππόγπαμμα «Φιλόδημορ ΙΙ» ζηο Γήμο κύπος, για ηην Ππομήθεια
αποππιμμαηοθόπυν και λοιπών οσημάηυν αποκομιδήρ και μεηαθοπάρ αποππιμμάηυν και
ανακςκλώζιμυν ςλικών, ζηο πλαίζιο ηος αναπηςξιακού άξονα πποηεπαιόηηηαρ «Σοπική
ανάπηςξη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ» ηος ππογπάμμαηορ «Φιλόδημορ ΙΙ».
Β) ηην έγκπιζη αγοπάρ από ηο ελεύθεπο εμπόπιο ενόρ αποππιμμαηοθόπος
συπηηικόηηηαρ 14 m3 με ζύζηημα πλύζηρ.
Γ) ηην εξοςζιοδόηηζη Γημάπσος κύπος κ. Νικόλαο Μαςπίκο για ηην ςπογπαθή
κάθε εγγπάθος ζσεηικού με ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ πος θα ππαγμαηοποιηθεί βάζει ηηρ
επισοπήγηζηρ.
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Η απόθαζή θα ππουθηθεί ζηην Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ – ηεπεάρ
Δλλάδαρ με ζσεηικό αίηημα ηος Γήμος πποκειμένος να λάβει ηην απαιηούμενη έγκπιζη.
Καηόπηλ ηνύησλ
νη θ.θ. δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ
δηαηύπσζαλ (εγγξάθσο ή θαη ηειεθσληθά) ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπο επί ηεο σο άλσ
εηζήγεζεο θαη ζπλεπώο

Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηελ σο άλσ εηζήγεζε θαη
1) Απνδέρεηαη ρξεκαηνδόηεζε πνζνύ 150.000,00 επξώ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α από ην πξόγξακκα «Φηιόδεκνο ΗΗ» ζην Γήκν θύξνπ, (ζρεηηθή ε κε αξ.
πξση.:83448/22-11-2019 (ΑΓΑ: ΨΓΛΨ46ΜΣΛ6-0Τ6) απόθαζε Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ) γηα
ηελ Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο
απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ζην πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνύ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο «Σνπηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Φηιόδεκνο ΗΗ».
2) Δγθξίλεη ηελ αγνξά από ην ειεύζεξν εκπόξην ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ
ρσξεηηθόηεηαο 14 m3 κε ζύζηεκα πιύζεο.
3) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θύξνπ θ. Νηθόιαν Μαπξίθν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε
εγγξάθνπ ζρεηηθνύ κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηεο
επηρνξήγεζεο.
4) Ζ παξνύζα απόθαζε ζα πξνσζεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο –
ηεξεάο Διιάδαο κε ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε
έγθξηζε.
ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ όηη ε παξνύζα απόθαζε πνπ ειήθζε κε ηελ δηα πεξηθνξάο
δηαδηθαζία, αλαθνηλώλεηαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξώηε, κεηά ηε ιήςε ηεο
απόθαζεο, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ N.
4635/19 (ΦΔΚ 167/30.10.2019 ηεύρνο Α').

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 19 / 2020
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο

Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα

Ο Πξόεδξνο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Ο Γξακκαηέαο
Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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