
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό 

Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με 

αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην 

Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε 

vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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

παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 323η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της 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 01-07-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής: 

 

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

 
Έχοντας υπόψη: 

 τους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 

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

 το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 

 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. 59/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
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         Ο Πρόεδρος κατόπιν, θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. Α.Μ.59//2021 

μελέτη, που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τον κ. Τσολάκη Ιωαννη, Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την 

αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων», προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%)  της οποίας η Τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

 

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 Δήμου και 
θα εξυπηρετούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 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. 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 
θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6236.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων. 
 
Αναλυτικότερα η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ως εξής: 
 
 
 

Υπηρεσία : 30.000,00 

Φ.Π.Α 24% : 7.200,00 

Σύνολο Δαπάνης : 37.200,00 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Ποσότητα 

(σε αποκομιδές - 

αδειάσματα 

κάδων) 

Τιμή Μονάδας Μερικό 

Σύνολο 

1 

Υπηρεσία αποκομιδής 

ογκωδών απορριμμάτων με 

μίσθωση μεταλλικών κάδων 

(skip container)  

375 80,00 30.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  30.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή δ α π ά ν η 37.200,00 

 
           Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της  ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

της υπηρεσίας «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων» η οποία αφορά στην 

παροχή υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων με μεταλλικούς κάδους τύπου σκάφης 

(skip container) χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων (m3), όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην υπ’αριθμ. Α.Μ. 59/2021 μελέτη 

του Δήμου Κορινθίων. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχovτας 

υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την από 01-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και την συνημμένη σε αυτήν Α.Μ.59/2021, τις διατάξεις, του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, του 

Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 

του Ν.3979/2001), του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, του Άρθρου 50 του Ν.4782/2021 (όπως 

αντικατέστησε το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016), του άρθρ.10 της υπ’αριθμ. 47458/2020 Κ.Υ.Α., 

καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

          Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση 

κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων», προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00  € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως αντικείμενο την  παροχή υπηρεσίας αποκομιδής 

ογκωδών αντικειμένων με μεταλλικούς κάδους τύπου σκάφης (skip container) χωρητικότητας 

δέκα (10) κυβικών μέτρων (m3), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσης και στην υπ’αριθμ. Α.Μ. 59/2021 μελέτη του Δήμου, ως εξής:  
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Α/Α Περιγραφή Εργασίας 

Ποσότητα 

(σε αποκομιδές - 

αδειάσματα κάδων) 

Τιμή Μονάδας Μερικό 

Σύνολο 

1 

Υπηρεσία αποκομιδής 

ογκωδών απορριμμάτων 

με μίσθωση μεταλλικών 

κάδων (skip container)  

375 80,00 30.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  30.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 37.200,00 

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

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

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

απόβλητα), όπως περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.  

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

θα εξυπηρετούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων.  

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. 

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

ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.  

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία, ποσού 37.200,00 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 20/6236.0001. 

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/323/2021.- 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 22-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
  

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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