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Ελληνική Δημοκρατία                                                Bούλα, 16-11-2022 

Νομός Αττικής                           Aρ.Πρωτ.: 47777 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Αρ. Πράξης       : 51 

Αρ. Απόφασης : 399 

 
Στη Βούλα την 16η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια 
περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 
136/Α/9-7-2022, μετά από τη με αρ. πρωτ. 47247/11-11-2022 πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, 
άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει. 
 
Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού covid-19. 
 
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
συγκεκριμένα: 
  

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. LEHTINEN TEEMU EERIKKI ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της 1ης 
Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής 
απορριμμάτων και λοιπών εξαρτημάτων αυτών» 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ΄όψιν: 
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1. Tο με αρ.πρωτ. 46109/7-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το 
οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
 « Παρακαλούμε να  εισάγετε το παρόν  θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016 που αποτελεί 
προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σε ότι αφορά την έγκριση πρακτικού επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης  για την  υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής  Σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο με αριθμό 
πρωτοκόλλου 20084/23-05-2022 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» διάρκειας  τριών (3) ετών. 
 
Α. Η επιτροπή Διαπραγμάτευσης προέβη σε ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών του  αναδόχου: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ   όπου  διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν  
πλήρη και ορθά όλα τα   δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της 40655 / 06.10.2022 πρόσκλησης. 
 
Β.Η  Επιτροπή ομόφωνα, γνωμοδότησε  θετικά για την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης 
Συμφωνίας – Πλαίσιο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΩΝ» με τον ανάδοχο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ.  
Με βάσει τα ανωτέρω :  
Εισηγούμαστε  την έγκριση του από 3.11.2022 πρακτικού της επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την  
υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής  Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο με αριθμό πρωτοκόλλου 20084/23-05-2022 
και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» 
διάρκειας τριών  (3) ετών. 
 
 

 

 
2. Την υπ΄ αριθμό 88 / 2021 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  
3. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009699959  (πρωτογενές διαγωνισμού).  
4. Την υπ’ αριθ. 382/2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού άνω των ορίων με αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC009741823. 
5. Την υπ΄ αριθ. 78/16.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  του Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού. 
6. Τη σύμβαση συμφωνίας πλαισίου με αριθ. ΑΔΑΜ: (20084/23.5.2022 (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010604531  /2022-05-23).  
7. To Πρωτογενές αίτημα της 1ης εκτελεστικής με αριθ. Πρωτ. 36582/15.09.2022 με ΑΔΑΜ: 
22REQ011247668/2022-09-15. 
8. Τις  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και έγκρισης πρωτογενούς εκτελεστικής :  
α. Την με αριθ. πρωτ. 37914/22.9.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑΜ 
22REQ011304516/2022-09-26 και 
β. Την με αριθ. Πρωτ. 37915/22.9.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑΜ 
22REQ011292817/2022-09-23 
9.Την με αριθ. πρωτ. 40655 / 06.10.2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αριθμό ΑΔΑΜ:  
22PROC011371403 / 2022-10-06 που αφορά την 1η εκτελεστική σύμβαση.  
10. Το με αριθ.  πρωτ. 46022/7-11-2022 Πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την 
υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο «Προμήθεια κάδων 
συλλογής απορριμμάτων και λοιπών εξαρτημάτων αυτών» 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Διαπραγμάτευσης»  
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και με βάση τις διατάξεις: 
 
1. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  

3.  του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 

5. του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022 «Τρόπος λήψης αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19» 

6. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19) 
 
Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των Δήμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-
19. 
 

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος η κα 
Ιωάννα Δόγκα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

                                                                                   

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  επί των καταμετρημένων ψήφων 

Δια Περιφοράς 
 

Α) Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46022/7-11-2022 πρακτικό της επιτροπής Διαπραγμάτευσης για 
την  υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης από τη Συμφωνία Πλαίσιο με αριθμό 
πρωτοκόλλου 20084/23-05-2022 με ΑΔΑΜ 22SYMV010604531/2022-05-23 και τίτλο «Προμήθεια 
κάδων συλλογής απορριμμάτων και λοιπών εξαρτημάτων αυτών» διάρκειας τριών  (3) ετών, το 
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 

 
Β) Εγκρίνει τα αποτελέσματα της επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ. 094270232)» όπου  διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν  πλήρη και ορθά 
όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της 40655/ 06.10.2022 πρόσκλησης με 
επικαιροποιημένη προσφορά:  192.511,20 € (χωρίς ΦΠΑ) για τα ζητούμενα είδη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Τμήμα 1.1 

Προμήθεια πλαστικών 
πράσινων  τροχήλατων 
κάδων μηχανικής 
αποκομιδής σύμμεικτων  
απορριμμάτων     1100 lt 

 

 

Ίδιους πόρους 

 

 

20-
7135.008 

ΤΕΜΑΧΙΟ 209,60 € 350 73.360,00 € 

Τμήμα 1.2 

Προμήθεια πλαστικών 
μπλε τροχήλατων κάδων 
μηχανικής αποκομιδής 
σύμμεικτων 
απορριμμάτων 1100 lt 

Ίδιους πόρους 20-
7135.008 

ΤΕΜΑΧΙΟ 209,60 € 90 18.864,00 € 

Τμήμα 1.6 

Προμήθεια καφέ κάδων 
κουζίνας για τη διαλογή 
στην πηγή των 
οργανικών 
απορριμμάτων 10 lt 

Χρηματοδοτικό 
Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα  

LIFE-IP CEI GREECE 
- LIFE18 
IPE/GR/000013 
κατά 50 %  

&  

Ίδιους πόρους 

κατά 50 % 

62-
7135.002 

 

& 

 

20-
7135.008 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10,90 € 4.204 45.823,60 € 

Τμήμα 1.9 

Προμήθεια καφέ κάδων 
για τη διαλογή στην 
πηγή των οργανικών 
απορριμμάτων 120 lt με 
κλειδαριά 

Χρηματοδοτικό 
Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα  

LIFE-IP CEI GREECE 
- LIFE18 
IPE/GR/000013 
κατά 50 %  

&  

Ίδιους πόρους 

κατά 50 % 

62-
7135.002 

 

& 

 

20-
7135.008 

ΤΕΜΑΧΙΟ 29,60 € 1.803 53.368,80 € 

Τμήμα 1.10 Προμήθεια 
καφέ κάδων για τη 
διαλογή στην πηγή των 
οργανικών 
απορριμμάτων 240 lt με 
κλειδαριά 

Χρηματοδοτικό 
Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα  

LIFE-IP CEI GREECE 
- LIFE18 
IPE/GR/000013 

 

62-
7135.002 

 

TEMAXIO 64,40 € 17 1.094,80 € 
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κατά 50 %  

&  

Ίδιους πόρους 

κατά 50 % 

& 

 

20-
7135.008 

  ΣΥΝΟΛΟ 192.511,20 € 

  ΦΠΑ (24%) 46.202,688 € 

  ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 238.713,89 € 

 

Γ) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού, την 
εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ. 094270232) – 
ΟΜΑΔΑ 1» 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανοικτού διαγωνισμού και η 
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   399/2022 
  
          Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
 
 
                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

         

 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ  
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Ελληνική Δημοκρατία                                                                                          Βούλα,  07.11.2022 

Νομός Αττικής                                                                                                        Αρ. πρωτ.: 46022 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

 
 

                ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 
Στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης   στις 07.11.2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., συνεδρίασε  το Γνωμοδοτικό όργανο διαπραγμάτευσης, το οποίο 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 341/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο παρόντες ήταν οι 
κάτωθι: 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ , Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΗΣ ,  Γραμματέας 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ , τακτικό μέλος 

 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει, αφού αξιολογήσει τις προσφορές και τα δικαιολογητικά των οικονομικών 
φορέων, σχετικά με την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης  Συμφωνίας – Πλαίσιο με αριθμό 
πρωτοκόλλου 20084/23-5-2022 και τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής αποκομιδής απορριμμάτων και 
λοιπών εξαρτημάτων αυτών», διάρκειας τριών (3) ετών . 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                  1.204.005,50 € 

Φ.Π.Α. 24% :                                  288.961,32 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                 1.492.966,82 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  
Διάρκεια: τρία  (3)  έτη 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της:  

 

1. Τις διατάξεις των κάτωθι αναφερόμενων  νόμων, όπως αυτές ισχύουν: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,1Χάριν συντομίας “Επιτροπή ” 

 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/19-7-2018 πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 του άρθρου 324 του Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

                                                           

1 Χάριν συντομίας “Η Επιτροπή ” 
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ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του Ν. 4872/21 (Α’ 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.” 

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 
 

2. Το Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης 

        Σύμβασης: 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 Την υπ΄ αριθμό 88 / 2021 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  
 του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 21REQ0112476668 

 το γεγονός ότι κατά την πρώτη φάση σύναψης της συμφωνίας πλαισίου, δεν περιλαμβάνει εκ του 
νόμου καμία συμβατική δέσμευση, επομένως δεν απαιτείται η διάθεση και η δέσμευση των 
απαιτούμενων πιστώσεων καθώς επίσης ούτε την καταχώρηση του εγκεκριμένου αιτήματος στο 
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 12 της απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 57654/23-5-2017 περί 
ΚΗΜΔΗΣ) 

 της υπ’ αριθ. 382/2021  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού άνω των ορίων με αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC009741823. 

 Την υπ. αριθ.  78/16.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 
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3. Η υποβολή  οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 44249/25.10.2022 
πρόσκλησης του Δήμου μας,  που αφορά τα αναγραφόμενα στο παρακάτω πίνακα  και την υπογραφή της 
1ης Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει  της με αριθμό 20084/23.5.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010604531  /2022-05-
23) Συμφωνίας -Πλαίσιο και η οποία συνοδεύεται από την με αριθ. 850ILG2217456  9.196,00 € εγγυητική 
καλής εκτέλεσης εκδοθείσα από τη Τράπεζα Πειραιώς. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Τμήμα 1.1 

Προμήθεια πλαστικών πράσινων  
τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής 
σύμμεικτων  απορριμμάτων     1100 lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 209,60 € 350 73.360,00 € 

Τμήμα 1.2 

Προμήθεια πλαστικών μπλε τροχήλατων 
κάδων μηχανικής αποκομιδής σύμμεικτων 
απορριμμάτων 1100 lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 209,60 € 90 18.864,00 € 

Τμήμα 1.6 

Προμήθεια καφέ κάδων κουζίνας για τη 
διαλογή στην πηγή των οργανικών 
απορριμμάτων 10 lt 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10,90 € 4.204 45.823,60 € 

Τμήμα 1.9 

Προμήθεια καφέ κάδων για τη διαλογή 
στην πηγή των οργανικών απορριμμάτων 
120 lt με κλειδαριά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 29,60 € 1.803 53.368,80 € 

Τμήμα 1.10Προμήθεια καφέ κάδων για τη 
διαλογή στην πηγή των οργανικών 
απορριμμάτων 240 lt με κλειδαριά 

TEMAXIO 64,40 € 17 1.094,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 192.511,20 € 

ΦΠΑ (24%) 46.202,688 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 238.713,89 € 

 

 

 

4. Την με αριθ. Πρωτ.: 40655 / 06.10.2022  και ΑΔΑΜ:22PROC011371403 / 2022-10-06 Πρόσκληση, στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για  υποβολή προσφοράς και 
δικαιολογητικών για την υπογραφή της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

Με βάσει τα ανωτέρω η Επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών και των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο  : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (Α.Φ.Μ. 094270232 ) , με επικαιροποιημένη προσφορά:  192.511,20 € (χωρίς ΦΠΑ) 
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για τα ζητούμενα είδη όπως αναφέρονται στη με αρ. πρωτ.  40655 / 06.10.2022 πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς και δικαιολογητικών. 

 

Μετά τον ενδελεχή έλεγχό τους, διαπιστώθηκε ότι υπεβλήθησαν  πλήρη και ορθά όλα τα  δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τους όρους της ως άνω πρόσκλησης  από τον ανάδοχο. 
 

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για την υπογραφή της 1ης 

Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας – Πλαίσιο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» με τον ανάδοχο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ:  

 

Τέλος, η Επιτροπή αφού συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό, διαβιβάζει αυτό στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη συνέχιση της διαδικασίας.  
 
 
 
 
Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. 
 
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μίχας Αθανάσιος , Πρόεδρος 

 
Κίτσης Ιωάννης , Γραμματέας 

 
Αλεξανδροπούλου Ευγενία , Τακτικό Μέλος 
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