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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης
63/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/ 3-6-2011
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 2ο :

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κάδων με πρόχειρο
διαγωνισμό.

Στην Αγιά, σήμερα Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο
Αγιάς, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
6851/19-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουντάρας Αντώνης - Πρόεδρος
1. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος
3. Βόγιας Δημήτριος - Μέλος
4. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
5. Πατσάς Κυριάκος –Αντιπρόεδρος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Μπουρνάκα Γιάννη.
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της ημερήσιας είπε τα εξής:
«Στο πλαίσιο της λειτουργίας της αποκομιδής των απορριμμάτων του
Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς και βάσει του οργανοδιαγράμματος του γραφείου
Καθαριότητας, ο Δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια πλαστικών κάδων
απορριμμάτων.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
24.941,94 ευρώ, ενώ η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).
Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011 και στον Κ.Α. 02.20.7131.01 με
τίτλο " Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων " προβλέπεται πίστωση ύψους
25.000,00 ευρώ για την εν λόγω δαπάνη, η οποία έχει νομίμως αναληφθεί.
Για την εκτέλεση της προμήθειας η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε τις
τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες εισηγούμαι να εγκρίνουμε με απόφασή μας».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
• τις διατάξεις του άρθρου 4 του 2286/95
• τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
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Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
πλαστικών κάδων απορριμμάτων» και συγκεκριμένα:
Α/Α
1

2

3

ΕΙΔΟΣ
Πλαστικοί
κάδοι
απορριμμάτων
360lt
Πλαστικοί
κάδοι
απορριμμάτων
660lt
Πλαστικοί
κάδοι
απορριμμάτων
1100lt

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

78,00

51

ΤΕΜ

3.978,00

160,00

10

ΤΕΜ

1.600,00

210,00

70

ΤΕΜ

14.700,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

20.278,00
4.663,94
24.941,94

Το υλικό κατασκευής των κάδων θα είναι πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλού
μοριακού βάρους και πυκνότητας με μονομπλόκ χύτευση, ώστε να εξασφαλίζεται η
καλή και ασφαλής λειτουργία τους.
Ο κορμός θα είναι κωνικής μορφής με ενισχυμένες βάσεις, με αναρτήσεις,
χειρολαβές ασφαλείας και πώμα αποχέτευσης.
Το καπάκι θα είναι επίπεδου σχήματος με ενισχυμένες αρθρώσεις.
Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου πλήρους περιστροφής 360°, με φρένο στην
μπροστινή πλευρά των κάδων.
Επίσης, οι κάδοι θα είναι πράσινου χρώματος και θα φέρουν το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΑΣ» στην μπροστινή πλευρά τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

