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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθμός Απόφασης:  431/2020 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών 

απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων , προϊόντων κλάδευσης δένδρων και ιατρικών αποβλήτων», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3979/11. 

 

Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23560/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 

3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν 

οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 

Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο EKTAKTO θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης, πριν την απόρριψη σ’ αυτόν των ογκωδών 

απορριμμάτων, όπως στρώματα, ξύλα κ.λ.π., πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί η διαλογή τους και στη συνέχεια 

η σύνθλιψή τους σε σπαστήρα. Επίσης, τα απόβλητα προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να 

υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα με την αριθμ. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) 

κοινή υπουργική απόφαση (υπουργοί οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας – περιβάλλοντος, ενέργειας 

και κλιματικής αλλαγής) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκειμένου να προβεί στη διαχείριση- τεμαχισμό των ογκωδών 

απορριμμάτων ΕΚΑ 20.03.07και την απομάκρυνση μπαζοαπορριμμάτων (μη επικίνδυνα απόβλητα στους ΕΚΑ 17 

01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09) από χώρους της ιδιοκτησίας του και με δεδομένο την έλλειψη 

τεχνογνωσίας και τεχνικών μέσων από την πλευρά του, είναι απαραίτητο να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε 

εργολάβο, ο οποίος θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεσή τους, καθώς 

επίσης και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΕΟAN. 

Αντίστοιχα, αναφορικά με την διαχείριση των προϊόντων κλάδευσης δέντρων ισχύουν τα ακόλουθα:  
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Από τις εργασίες του γραφείου Συντηρήσεων & Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Πρασίνου, όπως είναι η κοπή 

θάμνων, χόρτων, ξερών δέντρων και κυρίως η κλάδευση των δέντρων, προκύπτει ένας μεγάλος όγκος κλαδιών σε 

καθημερινή βάση. Ο όγκος των κλαδιών και χόρτων που συλλέγονται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

και τα οποία προκύπτουν τόσο από τις καθημερινές δραστηριότητες και εργασίες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του τμήματος πρασίνου όσο και από δραστηριότητες των δημοτών, είναι τεράστιος. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο απορριμμάτων τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν. 

Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη μια και μιλάμε για απορρίμματα (βάση της κείμενης νομοθεσίας ΚΩΔ. Ε.Κ.Α. 

20.02) και δε δύναται να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Όπως λοιπόν, αποκομίζονται τα απορρίμματα και 

καταλήγουν στο ΧΥΤΑ κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο αποκομίζονται και τα φυτικά υπολείμματα για να καταλήξουν 

στις αδειοδοτημένες για επεξεργασία απορριμμάτων, με ΚΩΔ Ε.Κ.Α. 20.02.01, εγκαταστάσεις της ανάδοχης 

εταιρείας. Η ανακύκλωση των οργανικών υλικών στη φύση είναι μια αυτόματη αλλά χρονοβόρα διαδικασία 

αποδόμησης. Η επιτάχυνση της αποδόμησης των οργανικών υλικών (φύλλα, κλαδιά κ.λ.π.) επιτυγχάνεται με την 

αύξηση της επιφάνειας των προς αποδόμηση υλικών (θρυμματισμός). Προτείνεται λοιπόν ο τεμαχισμός των 

φυτικών υπολειμμάτων με ειδικά μηχανήματα θρυμματισμού με σκοπό τη σημαντική μείωση του όγκου τους και 

την περεταίρω επεξεργασία τους. 

Επισημαίνεται ότι αυτός ο μεγάλος όγκος των κλαδιών αποτελεί μία μεγάλη απειλή για ανάφλεξη κι εκδήλωση 

πυρκαγιάς, ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και της συνεχώς αυξανόμενης θερμοκρασίας του 

αέρα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση του 

Δήμου. Μία υποχρέωση στην οποία ο Δήμος δεν δύναται να ανταποκριθεί με ίδια μέσα διότι αφενός μεν δεν 

διαθέτει χώρο αδειοδοτημένο και περιβαλλοντικά εγκεκριμένο για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών 

αφετέρου δε δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα. Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό της παρούσας 

τεχνικής έκθεσης οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν προϋποθέτουν τη χρήση εξειδικευμένων 

μηχανημάτων κι οχημάτων (μεγάλος σπαστήρας, φορτηγό τύπου Hook Lift, κλειστά κοντέινερ κ.α.) τα οποία δε 

διαθέτει ο Δήμος ,και βέβαια χειριστές με ειδική τεχνογνωσία στη χρήση τους. 

Συμπερασματικά λοιπόν πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας (λόγοι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, 

οικονομικοί) και πολύ ιδιαίτερων συνθηκών, το οποίο ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει και το οποίο 

προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων, οχημάτων και χειριστών τους με ειδική γνώση, δεξιότητα κι 

εμπειρία, όπως επίσης και την ύπαρξη αδειοδοτημένων χώρων για την επεξεργασία των κλαδιών και φυτικών 

υπολειμμάτων. 

Επιπλέον η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από ιατρεία του Δήμου μας όπως: 

1. Δημοτικό Πολυιατρείο, Ελευθερίας – 28ης Οκτωβρίου Αμπελόκηποι, 

2. Ιατρείο  Μενεμένης, Έλλης Αλεξίου 10 Μενεμένη, 

3. Ιατρεία Πολύκεντρου , Οδυσσέα Ανδρούτσου 2  Συνοικισμός «Άγιος Νεκτάριος» και  

4. Ιατρείο  Αμπελοκήπων, Τζον Κέννεντυ και Βύρωνος Αμπελόκηποι. 

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στα ανωτέρω ιατρεία και εκτίθεται στα ιατρικά απόβλητα, βρίσκεται σε 

κίνδυνο με κυριότερες ομάδες τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό που ασχολείται με τη συλλογή, 

τη μεταφορά και την επεξεργασία των αποβλήτων και το προσωπικό συντήρησης. 

Η μόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στα μολυσματικά απόβλητα μπορεί να επέλθει 

μέσω της κοπής από αιχμηρό αντικείμενο, μέσω των βλεννογόνων υμένων, μέσω της εισπνοής και μέσω της 

κατάποσης. Μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για τη μόλυνση από τους ιούς HIV και ηπατίτιδας B και C, οι οποίοι 

μεταδίδονται από βελόνες και σύριγγες που περιέχουν μολυσμένο αίμα.     

 Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων περιλαμβάνει την ακόλουθη 

νομοθεσία: 

i. ΚΥΑ 37591/2031/03 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». 
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ii. Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος. 

iii. ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης. 

iv. K.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 

12ης Δεκεμβρίου 1991.  

v. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β) Ν. Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5(παρ. Β) της υπ. αριθμ. 13588/725 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ» (383 Β) 

και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης 

Μαρτίου 1991». 

vi. Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ. αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα, όροι και 

περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 (παρ. 1) της υπαριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του. 

vii. Κ.Υ.Α. 22912/1117 ΦΕΚ 759Β/6.6.2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» 

viii. Προεδρικά διατάγματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που διέπουν τη διαχείριση ειδικών ρευμάτων 

αποβλήτων όπως κυρίως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΔ 117 ΦΕΚ 82Α/2004, ΠΔ 15 

ΦΕΚ 12Α/2006), συσσωρευτές (ΠΔ 115 ΦΕΚ 80Α/2004), και απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΠΔ 82 ΦΕΚ 80Α/2004). 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ. 

αριθμ. 4944/1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση  Γενικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ» (Β 791)» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πλαισίου αυτού, ο κάτοχος των ιατρικών αποβλήτων υποχρεούται: 

1. να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεσή των 

αποβλήτων ή 

2. να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια 

(συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) . 

Επειδή ο Δήμος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, 

επεξεργασία ή διάθεσή των ιατρικών αποβλήτων,  θα πρέπει να παραδώσει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, 

επεξεργασία ή διάθεση) 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο χρόνια από την υπογραφής της για την διαχείριση ογκωδών 

απορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων και τρία χρόνια για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων. 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά με τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου. 

2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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3. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις” 

5. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

6. Της με αρ. 56902/215/02-06-17 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

7. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα 

του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16 

8. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

9. Τις κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 36256/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)». 

10. Του άρθρου 61 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’ «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις»  όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 3/Α/11-03-20) όπου 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

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.»  

 

B) 1. Τις με αριθμ. 70/20και 92/20 μελέτες από το Τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος,  

 2. Την με αριθμ. 77/20 μελέτη από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας 
& Περιβάλλοντος, 
3.  Την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορρμιμάτων,  

προϊόντων κλάδευσης δένδρων και ιατρικών αποβλήτων σε εταιρίες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
την τεχνογνωσία για την εκτέλεσή τους, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΕΟΑΝ. 

 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Να εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για 

την ανάθεση των υπηρεσιών  Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων,  προϊόντων 

κλάδευσης δέντρων και ιατρικών αποβλήτων» με εκτιμώμενη αξία 215.363,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 173.680,00€,  ΦΠΑ: 41.683,20) που υποδιαιρείται σε τρία τμήματα: 

Τμήμα 1: Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων με εκτιμώμενη αξία 141.062,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 113.760,00€,  ΦΠΑ: 27.302,40€). 
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Τμήμα 2: Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων με εκτιμώμενη αξία 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.000,00€,  ΦΠΑ: 13.200,00€). 

Τμήμα 3: Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων με εκτιμώμενη αξία 6.100,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.920,00€,  ΦΠΑ: 1.180,80€). 

Η διάρκεια της σύμβασης θα  αφορά  δύο έτη για τα τμήματα 1 και 2 και τρία έτη για το τμήμα 3. 

Η  Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

        

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους 7 υπέρ, 1 κατά η Τσομπανοπούλου Μ., 1 αποχή η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή) 

 

Α) Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για 

την ανάθεση των υπηρεσιών  «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων,  προϊόντων 

κλάδευσης δέντρων και ιατρικών αποβλήτων» με εκτιμώμενη αξία 215.363,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 173.680,00€,  ΦΠΑ: 41.683,20) που υποδιαιρείται σε τρία τμήματα: 

Τμήμα 1: Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων με εκτιμώμενη αξία 141.062,40€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 113.760,00€,  ΦΠΑ: 27.302,40€). 

Τμήμα 2: Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων με εκτιμώμενη αξία 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 55.000,00€,  ΦΠΑ: 13.200,00€). 

Τμήμα 3: Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων με εκτιμώμενη αξία 6.100,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.920,00€,  ΦΠΑ: 1.180,80€). 

Η διάρκεια της σύμβασης θα  αφορά  δύο έτη για τα τμήματα 1 και 2 και τρία έτη για το τμήμα 3. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  431/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.12.2020  

         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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