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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  10-7-2020

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 10η Ιουλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 9:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 19083/6-7-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 3 )Ταγαράς Βασίλειος.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της

συζήτησης του  θέµατος «Έγκριση ανάθεσης  της υπηρεσίας  ¨Μίσθωση κάδων για την αποκοµιδή

ογκωδών  απορριµµάτων¨»,  διότι  το  θέµα  αφορά  στην  δηµόσια  υγεία  και  πρέπει  να  επιλυθεί  το
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συντοµότερο δυνατό.

     Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 299  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 4ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Μίσθωση κάδων για την αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων¨»

αναφέρει  πως  σύµφωνα  µε  την  παρ.  1  του  άρθρου  117 “Ρύθµιση  αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής

Επιτροπής” του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του

Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση

της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Ν.4412/2016  (Α΄  147)  για  την  εκτέλεση  συγκεκριµένων  υπηρεσιών  συλλογής  και  µεταφοράς

στερεών  αποβλήτων  και  ανακυκλώσιµων  υλικών,  καθαριότητας  κοινόχρηστων  χώρων  και

δηµοτικών  κτιρίων,  καθώς  και  συντήρησης  χώρων  πρασίνου  και  ηλεκτροφωτισµού,  εφόσον  οι

σχετικές  πιστώσεις  είναι  εγγεγραµµένες  στον  προϋπολογισµό.  Με  την  ως  άνω  απόφαση  της

οικονοµικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια

και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» και ακολούθως  θέτει  υπ'όψιν των µελών  της

Επιτροπής την από 07-07-2020 σχετική εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του

∆ήµου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα : Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Μίσθωση κάδων για την αποκοµιδή ογκωδών

απορριµµάτων¨

Έχοντας υπόψη:
1. τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018,
2. το άρθρο 178 του Ν4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011,
3. το αρ. 117 του Ν.4674/2020,
4. το αρ. 10 της ΚΥΑ 47458/2020,

καθώς  και  την  ανάγκη για  αποκοµιδή  ογκωδών  αντικειµένων  (µη  επικίνδυνα στερεά  απόβλητα),
όπως  περιγράφονται  στον  Ευρωπαϊκό  Κατάλογο  Αποβλήτων, µε  µεταλλικούς  κάδους  τύπου
σκάφης (skip container) χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών µέτρων (m3),

παρακαλούµε  όπως  εγκρίνετε  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  ¨Μίσθωση  κάδων  για την  αποκοµιδή
ογκωδών απορριµµάτων ¨

Συνηµµένα: Η υπ’ αριθµ. 21/2020 µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

     Ακολούθως, θέτει  υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής  την σχετική  τεχνική  έκθεση,  που  έχει

συνταχθεί και θεωρηθεί από τον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ.Ιωάννη

Σωτ. Τσολάκη,  Μηχ.   Μηχανικό   Μsc    µε τίτλο “Μίσθωση κάδων για την αποκοµιδή ογκωδών

απορριµµάτων” προϋπολογισµού 24.800,00 € (συµπ/νου ΦΠΑ 24%) η οποία έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η

ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ¨
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπ.: 24.800,00 € (µε ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 20/6236.0001
Α.Μ. 21/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

Με  την  παρούσα  µελέτη,  που  συντάχθηκε  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,  του
Ν.3463/2006  και  του  Ν.3852/2010,  προβλέπεται  η  παροχή  υπηρεσίας  αποκοµιδής  ογκωδών
αντικειµένων  µε  µεταλλικούς  κάδους  τύπου  σκάφης  (skip container)  χωρητικότητας  δέκα  (10)
κυβικών µέτρων (m3). 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από της υπογραφή της οικείας σύµβασης ή
µέχρι εξαντλήσεως των συµβατικών ποσοτήτων. 

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου και θα
εξυπηρετούν όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κορινθίων. 

Οι κάδοι αυτοί προορίζονται για την  αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων (µη επικίνδυνα στερεά
απόβλητα), όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. 

Για την συλλογή των ογκωδών απορριµµάτων θα απαιτηθούν είκοσι (20)  µεταλλικοί κάδοι  τύπου
σκάφης (skip container), ελάχιστης χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών µέτρων (m3). 

Η αποκοµιδή εκάστου κάδου θα γίνεται κάθε δύο (2) εβδοµάδες, µε την µεταφορά τους από τον
ανάδοχο  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  και  σταλία  και  σε  χώρο  που  θα  πρέπει  να  διαθέτει  ο
ανάδοχος, µε όλες τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί πλήρωση των κάδων µε ογκώδη απορρίµµατα πιο συχνά από
το  αναµενόµενο,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  στη  συλλογή  τους  περισσότερες  φορές.
Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί  αλλαγή  θέσης οποιοδήποτε κάδου, αυτό θα γίνεται µε νέα
εντολή ή υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η τοποθέτηση, η αποµάκρυνση και η εκκένωση των κάδων θα γίνεται µε ευθύνη, εξοπλισµό και ερ-
γατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου.

Ο αριθµός των skip container ενδεικτικά ανά οικισµό είναι ο ακόλουθος:

Α/Α Οικισµός Αριθµός Κάδων

1 Ποσειδωνία 2

2 Νεάπολη 1

3 Αγία Άννα 2

4 Καλλιθέα 1

5 Κανταρέ 1

6 Άγιος Γεώργιος 2

7 Κόρφος 1

8 Λέχαιο 2

9 Περιγιάλι 2

10 Άσσο 2

11 Λουτρά Ωραίας Ελένης 2

12 Γαλατάκι 1

13 Αλµυρή 1

Σύνολο 20

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  24.800,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και
θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6236.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων.
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Αναλυτικότερα η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ως εξής:

Υπηρεσία : 20.000,00

Φ.Π.Α 24% : 4.800,00

Σύνολο ∆απάνης : 24.800,00

       Ο Πρόεδρος προτείνει στην συνέχεια, την έγκριση ανάθεσης της εν λόγω µίσθωσης Κάδων για

την αποκοµιδή Ογκωδών απορριµµάτων, σύµφωνα µε τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται

στην σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

    Ακολούθως  παίρνει  τον  λόγο  ο  Αντιδήµαρχος  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Γεώργιος  Σπ.

Πούρος και µεταξύ άλλων λέει ότι, έως τώρα δεν έχει λειτουργήσει σωστά το σύστηµα των κάδων,

µε αποτέλεσµα όταν αυτοί γεµίζουν οι δηµότες να αποθέτουν τα ογκώδη έξω από αυτούς και να

δηµιουργείται εστία µόλυνσης κοντά στα σπίτια των πολιτών. Αναφέρει ότι πρέπει η αποκοµιδή να

γίνεται άµεσα και πρέπει να υπάρξει διασπορά αρµοδιοτήτων ώστε τα κλαδιά από τα κλαδέµατα

να πηγαίνουν στην Πράσινη γωνιά, που υπάρχει.

      Ο κ.Πλατής Σπυρίδων ακολούθως αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι το πρόβληµα δηµιουργήθηκε

την περίοδο του Κορωνοϊού Covid 19, καθώς ήρθαν οι πολίτες από την Αθήνα και συγκεντρώθηκε

µεγάλη ποσότητα από ογκώδη απορρίµµατα.

    Ο  Πρόεδρος  ακολούθως  παίρνοντας  τον  λόγο  αναφέρει  µεταξύ  άλλων  ότι,  στο  παρελθόν  η

κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη, καθώς δεν υπήρχαν κάδοι αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων και οι

δηµότες  πετούσαν  τα  ογκώδη  στα  ρέµατα.  Το  πρόβληµα  αυτό  έχει  λυθεί,  ωστόσο  θα  πρέπει  να

αδειάζουν άµεσα οι κάδοι και συµφωνεί ότι τα κλαδιά πρέπει να µεταφέρονται στην Πράσινη γωνιά.

       Ακολούθως ο Αντιδήµαρχος κ.Πούρος παίρνει εκ νέου τον λόγο και µεταξύ άλλων προτείνει να

αλλάξει  ο  Κανονισµός  Καθαριότητας  και  να  τοποθετούνται  τα  Ογκώδη  έξω  από  το  κάθε  σπίτι,

όπως  προέβλεπε  ο  Κανονισµός  Καθαριότητας  του  ∆.Άσσου-Λεχαίου  στο  παρελθόν,  οπότε  θα

γνωρίζει ο ∆ήµος σε ποιον ανήκουν τα απορρίµµατα.

    Ο Πρόεδρος τέλος αναφέρει µεταξύ άλλων ότι συµφωνεί µε την πρόταση αυτή και ο Κανονισµός

Καθαριότητας θα αλλάξει σύντοµα, ενώ ήδη έχει δοθεί εντολή  να υπάρχει ειδοποίηση από τους

δηµότες για την αποκοµιδή των Ογκωδών απορριµµάτων.

    Η Οικονοµική  Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπ'όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την από 07-07-2020 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ'αριθµ.21/2020 Μελέτη και

την  συνηµµένη  σε  αυτήν  Τεχνική  έκθεση, τις  διατάξεις  του  άρθρ.  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των  Ν.3463/2006, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, το άρθρο

178 του  Ν4635/2019,  όπως  αντικατέστησε  το  άρθρο  61  του  Ν.3979/2011,  το  άρθρο  117 του

Ν.4674/2020, το αρ. 10 της Κ.Υ.Α. 47458/2020,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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      Εγκρίνει την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης για την υπηρεσία “Μίσθωση κάδων για την αποκοµιδή

ογκωδών απορριµµάτων” όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  ιστορικό  της  παρούσης,

στην υπ' αριθµ.21/2020 Μελέτη  της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Κορινθίων

και την σχετική  Τεχνική έκθεση,  ως εξής: 

Η  παροχή  υπηρεσίας  αφορά  αποκοµιδή  ογκωδών  αντικειµένων  µε  µεταλλικούς  κάδους

τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών µέτρων (m3). 

Η διάρκεια  της  παροχής  υπηρεσίας  ορίζεται σε ένα  έτος από  την υπογραφή της  οικείας

σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των συµβατικών ποσοτήτων. 

Οι  κάδοι  θα  τοποθετηθούν  σε  θέσεις  που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία  Καθαριότητας  του

∆ήµου και θα εξυπηρετούν όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Κορινθίων. 

Οι κάδοι αυτοί προορίζονται  για  την αποκοµιδή  ογκωδών απορριµµάτων  (µη  επικίνδυνα

στερεά απόβλητα), όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.

Για την συλλογή των ογκωδών απορριµµάτων θα απαιτηθούν είκοσι (20) µεταλλικοί κάδοι

τύπου σκάφης (skip container), ελάχιστης χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών µέτρων (m3). 

Η αποκοµιδή εκάστου κάδου θα γίνεται κάθε δύο (2) εβδοµάδες, µε την µεταφορά τους από

τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε απόσταση και σταλία και σε χώρο που θα πρέπει να διαθέτει

ο ανάδοχος, µε όλες τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. 

Στην  περίπτωση  που  παρατηρηθεί  πλήρωση  των  κάδων  µε  ογκώδη  απορρίµµατα  πιο

συχνά  από  το  αναµενόµενο,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  στη  συλλογή  τους

περισσότερες  φορές.  Επίσης  σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  αλλαγή  θέσης  οποιοδήποτε

κάδου, αυτό θα γίνεται µε νέα εντολή ή υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η  τοποθέτηση,  η  αποµάκρυνση  και  η  εκκένωση  των  κάδων  θα  γίνεται  µε  ευθύνη,

εξοπλισµό και εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου.

Ο αριθµός των skip container ενδεικτικά ανά οικισµό  θα είναι ο ακόλουθος:
Α/Α Οικισµός Αριθµός Κάδων

1 Ποσειδωνία 2
2 Νεάπολη 1
3 Αγία Άννα 2
4 Καλλιθέα 1
5 Κανταρέ 1
6 Άγιος Γεώργιος 2
7 Κόρφος 1
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8 Λέχαιο 2
9 Περιγιάλι 2

10 Άσσο 2
11 Λουτρά Ωραίας Ελένης 2
12 Γαλατάκι 1
13 Αλµυρή 1

Σύνολο 20

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  24.800,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και θα

βαρύνει τον ΚΑ 20/6236.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων.

            Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 35/299/2020.-  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 27-07-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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