
   

 

                                                                    ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                   Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                              απφ ηα πξαθηηθά ηεο 2εο/2016 
                                                     ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
                                                                                      Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο          
 *******   
Αξηζκόο  Απόθαζεο: 38/2016 
 
ΘΔΜA : Γηάζεζε πίζηωζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηεξεύλεζε 
ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο ηωλ αζηηθώλ απνβιήηωλ 
ζην Γήκν Βόιβεο κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη πξνεηνηκαζία ηνπηθνύ ζρεδίνπ 
δηαρείξηζεο» 
 
        Σηνλ Γήκν Βφιβεο θαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ ζήκεξα ζηηο 26 ηνπ κελφο 
Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ ηελ αξ. 1205/22-01-2016 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ην αξ. 75 
ηνπ Ν. 3852/10.  
 
       Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (παξ. 1, αξ. 75 ηνπ Ν. 3852/2010), 
δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ ήηαλ : 
 

Παξφληεο Απφληεο 

1. Ληάκαο Γηακαληήο, πξφεδξνο Ο.Δ.  
2. Αζαλαζηάδεο Γεψξγηνο 
3. Γαβξηειίδεο Αλδξέαο  
4. Γεκεξηδήο Γεψξγηνο 
5. Γνχηαο Ισάλλεο  

1. Βαθνπθάξεο Τειέκαρνο 
2. Παληζάθε Σνπιηάλα 

 
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο: 11:00. 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο:     12:00. 
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε δεκνηηθή ππάιιεινο Παπαδάθε Αιεμάλδξα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ πξαθηηθψλ. 
         Τα κε αξ. 1 έσο θαη 8 ζέκαηα, κε αξ. απφθ. 10 έσο θαη 17, δελ αλαγξάθνληαλ ζηελ 
εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ θαηφπηλ ηεο 9/2016 νκφθσλεο απφθαζεο ησλ παξφλησλ 
κειψλ ηεο Ο.Δ. σο επείγνληα, γηα ιφγνπο ηήξεζεο πξνζεζκηψλ, πξνο απνθπγή απψιεηαο 
θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ, γηα ιφγνπο Γεκνηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

 
         Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγήζεθε ην 21ν ζέκα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Γηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ 
ζην Γήκν Βφιβεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη πξνεηνηκαζία ηνπηθνχ ζρεδίνπ 
δηαρείξηζεο». 
          Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε φηη : 
          Τν ζέκα ησλ απνβιήησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ είλαη αξθεηά πνιχπινθν 
θαη απαηηεί ζσζηφ θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ. Η Διιάδα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνλ ηνκέα 
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, δπζηπρψο δελ πξνρψξεζε ζηα απαξαίηεηα βήκαηα έηζη ψζηε 
λα πινπνηεζνχλ βαζηθέο ππνδνκέο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ζηελ 
παξνχζα θάζε ε ρψξα λα αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα (πεξηβαιινληηθά αιιά θαη 
νηθνλνκηθά) κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΑΣΑ). Καη ν Γήκνο Βφιβεο δελ 
απνηειεί εμαίξεζε, δεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηα απνξξίκκαηα ηνπ Γήκνπ νδεγνχληαη 
ζην ΦΥΤΑ Μαπξνξάρεο ν νπνίνο αληηκεησπίδεη αξθεηά πξνβιήκαηα, ελψ ε κεηαθνξά ησλ ΑΣΑ 
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έρεη κεγάιν πεξηβαιινληηθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο (θαχζηκα θαη ζπληήξεζε 
απνξξηκκαηνθφξσλ). 
           Μεγάιν κέξνο ησλ ΑΣΑ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ιφγσ ησλ γεσκνξθνινγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, απνηεινχλ ηα βηναπφβιεηα. Τα βηναπφβιεηα πεξηιακβάλνπλ ηα νξγαληθά 
ππνιείκκαηα απφ ηηο νηθίεο, ηηο ιατθέο αγνξέο θ.ιπ. θαζψο θαη ηα θπηηθά ππνιείκκαηα απφ 
εξγαζίεο ζε θήπνπο θαη πάξθα. Δηδηθά ε δηαρείξηζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θεπνηερλίαο 
(θιαδνθάζαξσλ απνβιήησλ) θαη ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ απφ ιατθέο, είλαη κηα ηδηαίηεξα 
δαπαλεξή δηαδηθαζία αλ αλαινγηζηεί θαλείο: 

 ηελ άκεζε αλαγθαηφηεηα ζπιινγήο ηνπο κέζα απφ δηαδηθαζίεο θιαδεκάησλ θαη θαζαξηζκψλ 
πάξθσλ, θήπσλ θαη δξφκσλ πνπ θηινμελνχλ ιατθέο αγνξέο, 

 ηε δχζρξεζηε αλαινγία φγθνπ θαη βάξνπο θαζψο έλα θπβηθφ κέηξν αηεκάρηζησλ 
ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο δπγίδεη κφιηο 100 κε 150 kg 

 ην κεγάιν νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο κεηαθνξάο,  

 ην θφζηνο ηαθήο ηνπο ζε Φψξν Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Απνξξηκκάησλ (ΦΥΤΑ). 
Απφ φια ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη βάζεη: 

 ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ) θαη ππφ ηνλ ηνκέα β', φπσο ζπκπιεξψζεθε 
κε ην άξζξν 94 παξάγξαθνο 1. αξηζκ. 25. ηνπ Ν.3852/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηηο 
πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ αλήθεη ε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη 
αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ 
επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ 
ελαπφζεζεο (Φ.Α.Γ.Α),  

 ηεο αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ην θνηλνηηθφ ζεζκηθφ 
πιαίζην ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 
50910/2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη 
Πεξηθεξεηαθφο Σρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» θαη ηελ 2008/98/ΔΚ «γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ 
θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ» 

 ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο Απνβιήησλ (ΔΣΓΑ) 
πξνθχπηεη ε επηηαθηηθή αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηνπ 
Γήκνπ Βφιβεο γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ην 
νπνίν θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζην Τνπηθφ Σρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, κε απνηέιεζκα: 
1) ηε κείσζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο απφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ΦΥΤΑ 
Μαπξνξάρεο) 

2) ηελ πξνζαξκνγή – ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΣΓΑ 
3) ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
          Σην πιαίζην ησλ πξναλαθεξφκελσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 
ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζην Γήκν Βφιβεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο & 
πξνεηνηκαζία ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο . 
 
           Απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθή κειέηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ ππεξεζίαο, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο νπνίαο είλαη 24.600,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. 
          Σηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2016 ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ  Κ.Α. 
εμφδσλ 02.30.6142.0001 κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζην Γήκν Βφιβεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη 
πξνεηνηκαζία ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο» θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, έρεη εθδνζεί ε 
31/2016 Π.Α.Υ. πνζνχ 24.600,00€.  
          Σην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΣ) έγηλε πξσηνγελέο  
αίηεκα κε ΑΓΑΜ : 16REQ003692503. 
 
          Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86, ηεο παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 
ηνπ Ν.3463/2006. 
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3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ-11/Α/15.01.1980) πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 
πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
4. Τελ ππ΄ αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) απφθαζε Υπ. 
Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθαλ εθ λένπ ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξαγ.13 ηνπ Ν.3731/08 (ΦΔΚ 263Α) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο 
δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 
κε ην νπνίν πξνζηίζεληαη νη παξαγ.9 θαη 10 ζην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/06. 
7. Τελ Δγθχθιην 5/2009 (Α.Π.7243/5-2-2009) ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ «παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18,20 θαη 21 ηνπ Ν.3731/2008 ζε ζέκαηα έξγσλ θαη 
ππεξεζηψλ ησλ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαζκνχ». 
8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 160/08-
08-2014). 
9. Τεο εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: 100702 Αξ. Πξση. 32356 ΔΥΣΣΑΑΠ 1657 ηεο 
23.06.2009. 
10. Τηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζπλεξγαζίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε 
(Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
Σχκθσλα κε ηελ πεξ. δ, ηεο παξ. 1, ηνπ αξ. 72, ηνπ Ν. 3852/2010, ε Ο.Δ. απνθαζίδεη 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ 
εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην Γ.Σ.  

 
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 
Η Ο.Δ., έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
          Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 24.600,00 € ζε βάξνο ηνπ 
θ.α. εμφδσλ 02.30.6142.0001 κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ ζην Γήκν Βφιβεο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη 
πξνεηνηκαζία ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο».  
 

Η αλάζεζε ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, 
θαηφπηλ έθδνζεο απφθαζεο Γεκάξρνπ κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε νξγάλνπ. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 38/2016 
 

  Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
Αζαλαζηάδεο Γεώξγηνο 

Γαβξηειίδεο Αλδξέαο 
Γεκεξηδήο Γεώξγηνο 

Γνύηαο Ηωάλλεο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
ΛΗΑΜΑ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
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