
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 13/06 Απρηιίοσ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   84/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 6ε  Απρηιίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 2032/01.04.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία  θαη απόληεο νη : α] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο,  έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 1ο :  Περί ηρόποσ εθηέιεζες κέροσς  προκήζεηας θασζίκωλ γηα ηελ θίλεζε ηωλ 

οτεκάηωλ ηοσ Γήκοσ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε όπσο  
ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο θίλεζεο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ  

νρεκάησλ  ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ δεκνηώλ  

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρζρωλ 72,74 θαη 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθρίλεη ηο θαηεπείγολ ηοσ ζέκαηος. 

 

         ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λεο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη:   

Θέμα : Πεπί άμεσηρ ππομήθειαρ καςσίμων έτοςρ 2022  
   
ΥΔΣ. : Τν ππ’αξηζ. πξση. 1721/17-03-2022 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο κε ζέκα: «Πεξί 

πξνκήζεηαο εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.), θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 
2022» 

 
Σρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη ιακβάλνληαο ππόςε βαζηθέο ππνρξεώζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ δεκνηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην αλσηέξσ ζρεηηθό, 
ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε πξνκήζεηαο ιηπαληηθώλ θαη θαπζίκσλ (ζ.ζ. ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
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ππάξρεη θίλδπλνο αθηλεηνπνίεζεο νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ όηαλ ηειεηώζνπλ νη δηαζέζηκεο πηζηώζεηο) θαη ηνύην 
δηόηη: 

1) Η αληαπόθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο (αιιά θαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ πνπ 
έρνπλ δεκνηηθά νρήκαηα κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο - ήηνη βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ) παξνπζηάδεη από 
ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2022 απμεκέλν θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ εθηίκεζή καο θαηά ηνπιάρηζηνλ 40%. 

2) Η αλάγθε κεηαθνξάο αζηηθώλ απνβιήησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σ.Δ.Ι.Τ. Πεινπνλλήζνπ (ήηνη ζηε Μ.Ε.Α. 
Αξθαδίαο – εγθαηάζηαζε: Παιαηνρνύλεο - από ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2022) έρεη απμήζεη ηηο ρηιηνκεηξηθέο 
απνζηάζεηο κεηαθνξάο θαη κε αλάινγε αύμεζε ζηα απαηηνύκελα θαύζηκα, ιηπαληηθά θαη ζπλαθή αλαιώζηκα 
(πρ. ην εηδηθό πξόζζεην θαπζίκνπ κε ηελ δηεζλή νλνκαζία: AdBlue, θιπ) 
Ωο εθ ηνύηνπ, (θαη επεηδή νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ελέξγεηαο ηείλνπλ λα δηαηεξεζνύλ ζηα ζεκεξηλά 

πςειά επίπεδα) παξαθαινύκε κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα όπσο γίλεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό νη αληίζηνηρεο 
ελέξγεηεο όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο πξνο ηελ θάιπςε 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ γηα ην κεραλνθίλεην εμνπιηζκό θαη κέζα ηνπ Δήκνπ.  
 

Ο Αναπλ. Πποϊστάμενορ Σμήματορ 
                Καθαπιότηταρ και Ανακύκλωσηρ 
                        
                        Σπιανταυύλλος Αλέξιορ 
                    ΓΔ Γιοικητικών Γπαμματέων 

 
 

  Ο Πποϊστάμενορ Γ/νσηρ Πεπιβάλλοντορ 
 
 

     Γπ.Βαμβάτσικορ Παναγιώτηρ (MSc., PhD) 
 TE13 Tεσν. Γεωπονίαρ 

 

Βάζεη ηωλ αλωηέρω  ηο Τκήκα Προϋποιογηζκού Λογηζηερίοσ & Προκεζεηώλ ηες Δ/λζες Οηθολοκηθώλ 

Υπερεζηώλ ηοσ Δήκοσ εηζεγείηαη ηα θάηωζη :  

 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ κε Α.Π. 2100/04-04-2022 εγγξάθνπ ηεο Δ/λζεο Πεξηβάιινληνο, ζαο ελεκεξώλνπκε πσο ε 

Υπεξεζία καο έρεη θηλήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα «Καπζίκσλ θίλεζεο & πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 

2022», κέζσ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 156666, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Λόγσ εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ από ηελ πξνκήζεηα ηνπ 2021 ζε ζπληνκόηεξν ρξόλν από ηνλ εθηηκώκελν εμαηηίαο 

ηεο αύμεζεο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ιόγσ ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ  αλάζεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (εθηηκάηαη λα νινθιεξσζεί ζην ηέινο Ινπλίνπ), πξνηείλεηαη ε 

θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ γηα θαύζηκα κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

118 Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

Ο Αναπλ. Πποϊστάμενορ 
ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 

 
      ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ. 6/2022 κειέηε, πνπ ζπλέηαμε ην  

Σκήκα Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, πξ/ζκνύ 37.198,64€ θαη ηελ έγθξηζε  

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αλσηέξσ κειέηεο , θαζώο θαη ηελ απεπζείαο αλάζεζε κέξνπο ηεο  

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  

118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ  

Γήκνπ. 

    Η Οηθολοκηθή Επηηροπή, αθού έιαβε σπόψε ηοσ ηα αλωηέρω θαη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Δγθρίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ  , πξ/ζκνύ 37.198,64€, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ.  

ΘΔΜΑ : Δισήγηση ππορ την Οικονομική Δπιτποπή 
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-  Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 6/2022 κειέηεο, πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα  

Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο γηα ηελ 

ελ ιόγσ πξνκήζεηα. 

- Σελ ζσλέτηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε Α/Α ΔΗΓΗ 156666, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ  

ππόινηπνπ ηεο  πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο & πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 2022 γηα ην  

Γήκν, ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ», θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α’Βάζκηαο θαη Β’Βάζκηαο Eθπαίδεπζεο» ηνπ  

Γήκνπ Βέινπ- Βόραο . 

   

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 84/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

 

      

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                               ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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