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Από ηα Ξρακηικά ηης 50ης/2018 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηης 9-10-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 428/2018

ΘΔΚΑ: «ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΝ ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝ ΡΖΠ Ξ΄ΑΟΗΘ. 54481/12-10-2017 ΠΚΒΑΠΖΠ
ΚΔΡΑΜ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΙΑΓΗΝΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖ ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΠΔ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΠΠΡΖΚΑ ΠΙΙΝΓΖΠ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΡΔΙΝΠ ΘΘΙΝ ΕΩΖΠ (ΝΡΘΕ).
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 9 ηνπ κελόο Νθησβξίνπ 2018, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 39808/5-10-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Χξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Πηπιηαλή
Κηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 4) Πηαπξνύια Ππξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 5) Πηαπξνύια Βαξιά (σο
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Θπξηαθήο Ληέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Άλλα Γθξόδνπ (ηαθηηθό κέινο), 2) Ξαλαγηώηεο Θαξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) 3) Kσλζηαληίλνο Θνύβαξεο
(ηαθηηθό κέινο) 4) Γεώξγηνο Θαιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Χξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 7o εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 39542/4-10-2018
έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Ν Γήκνο Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ
νρεκάησλ, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ζπλερώο, πξνέβε ζηηο 04/07/2017 ζηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο
γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εηαηξείαο κέινπο ηεο Δ.Γ.Ν.Δ., ν νπνίνο αλάιαβε ηελ πεξηζπιινγή θαη αμηνπνίεζε
ησλ νρεκάησλ ζην ηέινπο θύθινπ δσήο ηνπο (Ν.Ρ.Θ.Ε.).
Πύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, έλα εγθαηαιειεηκκέλν όρεκα απνηειεί ζηεξεό απόβιεην θαη
πεξηζπιιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθισζεί κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαζηξνθήο από ηελ Δ.Γ.Ν.Δ..
Πθνπόο είλαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο απνβιήησλ από ηα νρήκαηα θαη ζηελ αλαθύθισζε – αμηνπνίεζε ηνπο.
Δπηζπκεηό απνηέιεζκα απνηειεί ε αζθάιεηα θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ καο
θαζώο επίζεο ε εμαζθάιηζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ρέινο ν Γήκνο απνθηά έζνδα από ηελ πεξηζπιινγή ησλ Ν.Ρ.Θ.Ε..
Πηελ αλσηέξσ δεκνπξαζία, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο θαηαθπξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 291/2017 (ΑΓΑ:
7089ΩΔΠ-ΜΙΑ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εηαηξεία ΙΑΓΗΝΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ κ ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ.
Δλ ζπλερεία κε ηελ αξ. πξση. 65299/24129/8-9-2017 απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, εγθξίζεθε ε λνκηκόηεηα ηεο αλσηέξσ απόθαζεο.
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Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ππνγξάθζεθε ε ζύκβαζε κε αξ. πξση. 54481/12-10-2017 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο θαη ηνπ αλαδόρνπ.
Πηε ζύκβαζε πξνβιέπεηαη όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ζα είλαη έλα (1) έηνο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12/10/2017 θαη ιήγεη ζηηο 12/10/2018, κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο γηα άιιν έλα (1) έηνο εάλ ζπκθσλνύλ ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη.
Ιόγσ ηνπ εληεηλόκελνπ πξνβιήκαηνο ησλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
ελεξγνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δπλαηόηεηαο παξάηαζεο ηεο πθηζηάκελεο ζύκβαζεο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Πώκα θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 72 παξ. ε ηνπ Λ. 3852/2010 όπσο ιάβεη
απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο κε αξ. πξση. 54481/12-10-2017 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο θαη ηεο εηαηξείαο ΙΑΓΗΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ θ ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ., θαηά έλα (1) έηνο, όπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Ξξόεδξν θ. Χξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2 Tν άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010
3.Tηελ ππ’ αξηζ. 291/2017 (ΑΓΑ: 7089ΩΔΠ-ΜΙΑ) απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4.Tελ αξ. πξση. 65299/24129/8-9-2017 απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο
5.Tελ κε αξ. πξση. 54481/12-10-2017 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο
Θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Χξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ ην Πώκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Eγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο κε αξ. πξση. 54481/12-10-2017 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζώλαο θαη ηεο εηαηξείαο ΙΑΓΗΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ θ ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ., θαηά έλα (1) έηνο, όπσο πξνβιέπεηαη
ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε, γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη κεηαθνξά ζε εγθεθξηκέλν
ζύζηεκα ζπιινγεο νρεκάησλ ηέινπο θύθινπ δσήο (ΝΡΘΕ), ιόγσ ηνπ εληεηλόκελνπ πξνβιήκαηνο ησλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δπλαηόηεηαο παξάηαζεο
ηεο πθηζηάκελεο ζύκβαζεο.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (428)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 10-10-2018
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΧΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΧΟΖΠΡΝΠ ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ
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