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ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 31εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ δηαιακβάλεη
ηελ αξηζκ.309/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα:
Έγθξηζε αξηζκ.8-2022 κειέηεο κε ζέκα «Ξαξνρή πεξεζίαο: Γηαρείξηζε Νγθωδώλ θαη Απνβιήηωλ
Δθζθαθώλ, Θαηαζθεπώλ, Θαηεδαθίζεωλ (ΑΔΘΘ)» πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ κε ΦΞΑ
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 09ε Πεπηεκβξίνπ 2022 εκέξα Ξαξαζθεπή & ώξα έλαξμεο 13.00κκ, ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δηα δώζεο ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ
αξηζκ.πξση.8623/02-09-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77
ηνπ Ν.4555/2018.
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη.

παξόληεο

απόληεο

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ
ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν
Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό γξακκαηέα νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο.

Ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 10ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:

Από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ιάβακε ηελ αξηζκ.8/2022 κειέηε κε ζέκα «Ξαξνρή πεξεζίαο:
Γηαρείξηζε Νγθωδώλ θαη Απνβιήηωλ Δθζθαθώλ, Θαηαζθεπώλ, Θαηεδαθίζεωλ (ΑΔΘΘ)» γηα ηελ παξνρή
Τπεξεζίαο: Γηαρείξηζε Ογθσδώλ θαη Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ, Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), κε CPV:
90513000-6, πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ (κε Φ.Π.Α 24%) θαη ρξεκαηνδόηεζε από ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ
Η κειέηε αθνξά ζηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Δ.Κ.Κ. (Απόβιεηα Δθζθαθώλ,
Καηαζθεπώλ & Καηεδαθίζεσλ), νγθσδώλ απνβιήησλ θαη απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ απνβιήησλ λεθξνηαθείσλ, ηα νπνία παξάγνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο
θαηαξρήλ από εξγαζίεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη από ηηο απνξξίςεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ
Γήκνπ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ειςαγωγή – επεξεργαςία - ογκωδών απορριμμάτων ςτη μονάδα Α.Ε.Κ.Κ.
((Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03
03, 20 03
07)) CPV 90510000-5
Μεταφορά του υπολείμματοσ (70% το ανώτερο) ογκωδών
απορριμμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου προσ ΧΥΤΑ
Παλαιοκάςτρου με οχήματα τησ εταιρίασ του Αναδόχου.
CPV 90510000-5
Συλλογή - Μεταφορά Ογκωδών ΑΕΚΚ αποβλήτων από όλο τον Δήμο
Βιςαλτίασ προσ εγκαταςτάςεισ ΑΕΚΚ του αναδόχου (Με φορτηγά του
αναδόχου)
CPV 90510000-5
Τοποθζτηςη – Συλλογή – Μεταφορά κάδων οκτώ (8) κυβικών (m3) ςε
διάφορα ςημεία του Δήμου Βιςαλτίασ και μεταφορά Ογκωδών – ΑΕΚΚ
αποβλήτων προσ εγκαταςτάςεισ Ανακφκλωςησ του αναδόχου με
Οχήματα και Κάδουσ του Αναδόχου
CPV 90510000-5
Αξιοποίηςη – ανακφκλωςη άοπλων αποβλήτων καθαιρζςεων
καθαιρζςεισ (μικτά) ρεφματα υλικών: Άςφαλτοσ, ςκυροδζματα, χώματα
(ΕΚΑ: 17 01 01, 17
01 02, 17 01 03, 17 03 02
CPV 90510000-5
Αξιοποίηςη – ανακφκλωςη ανάμεικτων και οπλιςμζνων ΑΕΚΚ, υλικά
Κατεδαφίςεων (καθαρά): πλακάκια, κεραμίδια, ςκυροδζματα, τοφβλα
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17 05, 17 08, 17 09)
CPV 90510000-5
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ΠΟΟΣΗΣΑ

Γενικό ςφνολο δαπάνησ
Φ.Π.Α. 24 %
Γενικό ςφνολο δαπάνησ (με Φ.Π.Α.)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

101.612,91
24.387,09
126.000,00

ΑΔΑ: 9ΣΠ9Ω9Β-592
Επιςημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ποςότητεσ ςτον προχπολογιςμό γιατί είναι αδφνατοσ ο υπολογιςμόσ τουσ, διότι δεν μπορεί να
προβλεφθοφν εκ των προτζρων οι ακριβείσ ποςότητεσ των παραγόμενων αποβλήτων που θα απαιτηθοφν από την υπηρεςία κατά τη
χρονική διάρκεια τησ ςφμβαςησ, αφοφ εξαρτώνται από τα απορρίμματα των πολιτών ςτισ κατηγορίεσ τησ μελζτησ. Ζτςι υπάρχει μόνο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ και τιμή μονάδοσ ανά εργαςία. Οι τιμζσ των μεταφορών είναι ςταθερζσ, δεν μεταβάλλονται με την απόςταςη
και αναφζρονται από κάθε ςημείο εντόσ των ορίων του Δήμου, μζχρι το ςφςτημα υποδοχήσ των αποβλήτων. Το ίδιο ιςχφει και για το
υπόλειμμα δηλ. από το ςφςτημα υποδοχήσ μζχρι το ΧΥΤΑ Σερρών ςτο Παλαιόκαςτρο. Η προςφορά των οικονομικών φορζων θα είναι με
κοινό ποςοςτό ζκπτωςησ επί των προχπολογιςμζνων τιμών ανά μονάδα εργαςίασ και κατ΄ επζκταςη του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ.
Η διάρκεια τησ ςφμβαςησ θα είναι από την υπογραφή τησ ζωσ 31/12/2023 ή μζχρι εξαντλήςεωσ του οικονομικοφ αντικειμζνου.
Η δαπάνη θα βαρφνει τον Κ.Α. 20.6277.02 για το οικονομικοφ ζτοσ 2022 με 26.000,00€ και το οικονομικό ζτοσ 2023 με 100.000,00€.
Η ανάθεςη τησ εργαςίασ θα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 27 του N. 4412/2016 όπου θα μποροφν να ςυμμετζχουν Ο.Φ.
που ζχουν την απαιτοφμενη άδεια που αναφζρεται ςτο άρθρο 5 τησ Γενικήσ και Ειδικήσ Συγγραφήσ Υποχρεώςεων.
Κε ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα:
Δγθξίλνπκε θαη παξαιάβνπκε ηελ αξηζκ.8/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο &
ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο, κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Νγθωδώλ θαη Απνβιήηωλ Δθζθαθώλ, Θαηαζθεπώλ,
Θαηεδαθίζεωλ (ΑΔΘΘ)» πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ κε ΦΠΑ 24% πνπ ζπληάρζεθε από ην ηκήκα
Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο,
Δγθξίλνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γηαρείξηζε ησλ Ογθσδώλ Απνβιήησλ θαη ησλ ΑΔΚΚ ηνπ Γήκνπ
Βηζαιηίαο» πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ κε ΦΠΑ 24% ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηρηό δηαγωληζκό κέζσ
ΔΗΓΗ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε ηνπο όξνπο όπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ζρέδην δηαθήξπμεο.
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζνύλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηνπ
Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο θαη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 20.6277.02 γηα ην νηθνλνκηθνύ έηνο 2022 κε 26.000,00€ θαη ην νηθνλνκηθό
έηνο 2023 κε 100.000,00€ κε ρξεκαηνδόηεζε από δεκνηηθνύο πόξνπο
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ αξηζκ.8/2022 κειέηε κε ηίηιν
Γηαρείξηζε
Νγθωδώλ
θαη
Απνβιήηωλ
Δθζθαθώλ,
Θαηαζθεπώλ,
Θαηεδαθίζεωλ
(ΑΔΘΘ)»
πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ πνπ ζπληάρζεθε από ην Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, ηελ ηήξεζε
ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε,

απνθαζίδεη

νκόθωλα

Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ αξηζκ.8/2022 ζρεηηθή ηερληθή κειέηε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο δηαγσληζκνύ θαη ην ζρέδην δηαθήξπμεο, κε ηίηιν «Γηαρείξηζε Νγθωδώλ
θαη Απνβιήηωλ Δθζθαθώλ, Θαηαζθεπώλ, Θαηεδαθίζεωλ (ΑΔΘΘ)» πξνϋπνινγηζκνύ
126.000,00€ κε ΦΠΑ 24% πνπ ζπληάρζεθε από ην ηκήκα Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο,
Δγθξίλεη ηελ παξνρή Τπεξεζίαο: Γηαρείξηζε Ογθσδώλ θαη Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ,
Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), κε CPV: 90513000-6, πξνϋπνινγηζκνύ 126.000,00€ (κε Φ.Π.Α 24%) θαη
ρξεκαηνδόηεζε από ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ, κε ειεθηξνληθό δεκόζην Αλνηρηό δηαγσληζκό, κέζσ
ΔΗΓΗ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ην ζρέδην Γηαθήξπμεο όπσο πεξηιακβάλνληαη
ζηελ αξηζκ.8/2022 ηερληθή κειέηε.
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζζνύλ κε ηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο
ηνπ Γεκάξρνπ ζην Γεκαξρείν Βηζαιηίαο θαη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ Γήκαξρν γηα ηνλ νξηζκό ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα λνκίκσο
πξνβιεπόκελα.
Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΘΑ 20.6277.02 γηα ην νηθνλνκηθνύ έηνο 2022 κε 26.000,00€ θαη ην
νηθνλνκηθό έηνο 2023 κε 100.000,00€.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 309/2022
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Με εντολή Δημάρχου
Μποςτάνησ Θωμάσ
Διοικητικόσ με βαθμό Α’
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