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ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
                    Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
                    αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων
                    Θεοδώρων (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την  11η  του μηνός  Ιουλίου,  του έτους  2022,  ημέρα της  εβδομάδος  Δευτέρα και  ώρα
10:30, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ'
αριθ.  12241/07-07-2022  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Γεωργίου  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗ  -
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και
στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου -  Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες:  1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ  -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Ράτης  Σπυρίδων,  5.Λογοθέτης  Κων/νος,
6.Νικολάου Σωτήριος. 

Απόντες:  ο  δημοτικός  σύμβουλος  Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.  Η υπ' αριθ. 2/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
του  Δήμου  μας,  η  οποία  αφορά  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  αποκομιδής  ογκωδών
αντικειμένων  με  22  κάδους χωρητικότητας  10  κυβικών  μέτρων  και  6  κάδους
χωρητικότητας 35 κυβικών μέτρων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στους οικισμούς της
Δημοτικής  Ενότητας  Αγίων  Θεοδώρων,  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθούν  για  την
απόρριψη  μπαζών,  κλαδεμάτων  και  γενικά  ογκωδών  αντικειμένων,  η  απόρριψη  των
οποίων  δεν  μπορεί  να  γίνεται  στους  κάδους  απορριμμάτων  του  Δήμου,
συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης, της απομάκρυνσης και της εκκένωσης αυτών,
ενδεικτικού  προϋπολογισμού  #48.000,00#  €  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ 24%  εξ  €
11.520,00 στο συνολικό ποσό των #59.520,00# €. 
2. Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  όπου  στον  Κ.Α.  20-6279.003  του
σκέλους των εξόδων του,  με τίτλο  "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγίων
Θεοδώρων" προβλέπεται πίστωση ποσού #59.520,00# € για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.  
3. Η  με  αριθ.  πρωτ.  2709/18-02-2022  (με  ΑΔΑ:  ΡΟΡ5ΩΛ3-Ι6Λ  και  ΑΔΑΜ:
22REQ010084383/18-02-2022)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-249,  και  με  την οποία

HM1: 14-07-2022 14:35:59



εγκρίθηκε η δαπάνη, δεσμεύτηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού #59.520,00# € σε βάρος
του ανωτέρω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, για
την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη. 
4. Η υπ΄ αριθ. 12/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: 9ΞΥΓΩΛ3-9ΘΥ) περί
έγκρισης της ανάθεσης σε τρίτο, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων,  της παροχής της υπηρεσίας αποκομιδής  ογκωδών αντικειμένων της Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου μας,  για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,  σύμφωνα με
τα ανωτέρω.
5. Η υπ΄ αριθ. 77/2022 (με ΑΔΑ:6ΤΝ9ΩΛ3-ΖΦΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης  του  τρόπου  εκτέλεσης της  υπηρεσίας με  τίτλο  "Αποκομιδή  Ογκωδών
Αντικειμένων στη Δ.Ε.  Αγίων Θεοδώρων"  κατόπιν  διεξαγωγής ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά  με  βάση  την  τιμή, των  τεχνικών  προδιαγραφών  της
σχετικής μελέτης, καθώς και των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.  
6. Η  υπ΄  αριθ.  4850/23-03-2022  Διακήρυξη  (με  ΑΔΑΜ  22PROC010257447)  για  τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
7.  Η  υπ΄  αριθ.  4850/23-03-2022  (με  ΑΔΑ:ΩΜ2ΣΩΛ3-70Α)  Περιληπτική  Διακήρυξη
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν
λόγω υπηρεσίας και οι εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
8. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια ένσταση κατά των όρων της εν θέματι διακήρυξης.
9. Το από 19-04-2022 1ο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής,
σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά για το αντικείμενο της εν λόγω
Υπηρεσίας, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και η Επιτροπή πρότεινε την ματαίωση του και
την συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι με τις διατάξεις
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
10. Η  από  20-04-2022  εισήγηση  του  Δημάρχου  κ.  Γκιώνη  Αλκ.  Γεωργίου  προς  την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  περί ανάθεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών
αντικειμένων  στη  Δ.Ε.  Αγίων  Θεοδώρων  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση και  συνημμένη  την  σχετική  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,
αναφέροντας  μεταξύ άλλων την  κατεπείγουσα  ανάγκη ανάθεσης της  υπηρεσίας  για
λόγους δημόσιας υγείας, αφενός  λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου όπου και
αναμένεται ικανός αριθμός πολιτών που θα διαμείνουν στις διάφορες παραθεριστικές
οικίες  στους οικισμούς των Αγ. Θεοδώρων και αφετέρου λόγω του μεγάλου  πλήθους
μονίμων κατοικιών στους οικισμούς. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η συσσώρευση
σημαντικών  ποσοτήτων  ογκωδών αντικειμένων τα οποία και θα πρέπει να συλλεχθούν
και  μεταφερθούν σε αδειοδοτημένους χώρους.
11. Η υπ΄ αριθ. 169/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό, εγκρίθηκε η σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με
τις  διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση)  για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  Υπηρεσίας,  καταρτίστηκαν  οι  όροι  της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, και συγκροτήθηκε η  Επιτροπή διενέργειας
διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών που θα υποβληθούν για την εν λόγω
Υπηρεσία.
12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία κατατέθηκαν στο πρωτ. του Δήμου με αυξ.
αριθ. 9604/02-06-2022 της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε..
13. Το από 29 Ιουνίου 2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα  με το
οποίο κατατέθηκε η ως άνω μοναδική προσφορά. 
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο τεχνικής προσφοράς, την οποία βρήκε σύμφωνη με
τους όρους της πρόσκλησης. 
Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 47.360,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 11.366,40, στο συνολικό ποσό
των 58.726,40 €.
Συνεπώς  προτείνει  προς  τη  Οικονομική  επιτροπή  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας
"Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" στον οικ. φορέα με την 



επωνυμία ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε. για συνολικό ποσό #58.726,40# € (με Φ.Π.Α.) γιατί η
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης. 

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  καθώς  και  με  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

1.  Εγκρίνει το  από  29  Ιουνίου  2022  Πρακτικό  αξιολόγησης  προσφορών της
Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της Υπηρεσίας "Αποκομιδή ογκωδών
αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε., ανάδοχο για την εκτέλεση
της  ανωτέρω Υπηρεσίας,  καθότι  η  προσφορά της  η  οποία  ανέρχεται  στο  ποσό των
47.360,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 11.366,40, στο συνολικό ποσό των
58.726,40  €,  είναι  συμφέρουσα  για  τον  Δήμο  και  σύμφωνη  με  τους  όρους  της
πρόσκλησης.

3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 302/2022

            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             Δήμαρχος                                                     
                                                                                 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
             

                                                                      ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων
                                     
                                                                                 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
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