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Ελληνική Δημοκρατία                                      Bούλα, 7-11-2018 
Νομός Αττικής                            Aρ.Πρωτ.: 41530 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   45ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης       :  45 
 Αρ. Απόφασης :  438 
 
Στη Βούλα την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 40843/2-11-2018  πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Απούσα 
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
4. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
6. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ* ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
* O κ. Μιχαήλ Ανδριόπουλος αναπληρώνει νόμιμα τον κ. Νικόλαο Βάση, κατ΄ άρθρο 75, 
παρ.2 του Ν. 3852/7.6.2010 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, 
ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και 
οργανικών αποβλήτων» 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 

 
1. Tο με αρ.πρωτ. 40842/2-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος 

Προμηθειών  προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 

Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) 
προκειμένου : 
 
1. Να εγκρίνει  το υπ.αρ. 40844/2-11-2018  πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τον διαγωνισμό με τίτλο   «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  του γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας και 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 

2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα και να προβεί στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 
ανωτέρω διαγωνισμού, στην κάτωθι εταιρεία: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
(Με ΦΠΑ) 

1 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. 

WATT.A.E.) 

20-
6142.003 

1.560.000,00€ 
923.000,00€ 221.520,00€ 1.144.520,00€ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
195.355,00€ 46.885,20€ 242.240,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.118,355,00€ 268.405,20€ 1.386.760,20€ 

   Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
άνω των ορίων  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. 

 
 

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
                                                                                                                ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ                  

                                                                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
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2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 16/2018 μελέτης, της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων 
Υλικών, προϋπολογισμού 1.560.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
 
3. Την υπ΄αρ. 135/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση και 
τον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων 
και οργανικών αποβλήτων» 
 
4. Την υπ΄ αριθμ. 246/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση     
της μελέτης, διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των 
όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων» και 
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 62267  
 
5. Την υπ΄ αριθμ. Α-827 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: 6Ν57ΩΨΖ-2ΤΝ 
 

  6. Την υπ΄ αριθμ. 29/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση   
γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 
γνωμοδοτικού οργάνου  αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018 

 
  7.  Τη με αρ. πρωτ. 26195/19-7-2018 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία 
λήξης παράδοσης προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού την ημ. 
31-8-2018 και δημοσιεύτηκε στον τύπο 

 
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33858/25-9-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών που αφορά τον   
έλεγχο δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων»   

9. Την υπ΄αρ. 396/2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση του 
ανωτέρω πρακτικού  
 
10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36781/15-10-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών που τον 
έλεγχο της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων»   

10. Την υπ΄αρ.408/2018 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση του 
ανωτέρω πρακτικού  
 
11. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40844/2-11-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών αξιολόγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του 
Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«Εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων» και αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
   «Στο Δημοτικό Κατάστημα Βούλας, στις 1/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η 
Επιτροπή* Διενέργειας Διεθνών Διαγωνισμών για προμήθεια που υπερβαίνει τις 221.000€ πλέον 
Φ.Π.Α., με δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 
29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία παρόντες ήταν οι κάτωθι: 
 
1. Τσίμος Βασίλειος, Πρόεδρος 
2. Βασιλακόπουλος Παντελής,τακτικό μέλος 
3. Σταθάκη Χρυσάνθη, τακτικό μέλος 
4. Σιδέρης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
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5. Λουδάρος Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 
 
προκειμένου να αποσφραγίσουν τον ηλεκτρονικό φακέλο  δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
 
 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  Κ.Α  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

2018 20-6142.003 160.000,00 € 

2019 20-6142.003 424.762,00 € 

2020 20-6142.003 424.762,00 € 

2021  
(Με ενσωματωμένο το  

δικαίωμα προαίρεσης) 
20-6142.003 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

550.476,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.560.000,00 €     

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της:  
Α) Τις διατάξεις: 

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

2. του ν. 4491/2017 (Α’ 152) τροποποίησης διατάξεων ν.4412/2016, 
3. του ν. 4497/2017(Α’ 171) τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016, 
4. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. 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,   

7. 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»,  

8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
13. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
14. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
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15. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  
20. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

Β) Τις αποφάσεις: 
21. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 

 Την 57654/22-5-2017 απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τεύχος 
Β’)»Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  
 την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 

τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 Το υπ.αρ. 3468/30-5-2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί ενημέρωσης για τη δημοσίευση του 
ν.4472/2017 , τροποποίηση διατάξεων ν.4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ 

 Την υπ.αρ. 19/2017 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Συμβάσεις κάτων των 
ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412.2016 

 της  με αρ. 135/2018  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
περί  έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού  

 της  με αρ. 29/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  « Συγκρότησης γνωμοδοτικών 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών» 

 της  με αριθ. 246/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
α)  εγκρίνεται  η διάθεση και η δέσμευση της πίστωσης  1.560.000.00 € για την εκτέλεση της 
ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και β)  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 
διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 16/2018 μελέτη  της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου 

Γ) 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. 

Δ) Την σχετική νομολογία (ΣτΕ ΕπΑν 395/11, 1113/2010, 667/2008, 156/2007, 975/2006, ΕΣ Τμ. VII 
121/2012, 11/2001, 54/2010, ΕΣ Τμ. IV 92/1198, ΕΣ Κλιμ. ΣΤ΄ 188, 168, 96, /2009 ότι όταν, κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη, η 
υποβολή μιας μόνο προσφοράς ή η υποβολή μιας μόνο έγκυρης (αποδεκτής) προσφοράς δεν αρκεί 
για να δικαιολογήσει την ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς προηγουμένως να εκτιμηθεί από 
ουσιαστική άποψη αν αυτή είναι ή όχι συμφέρουσα για την αναθέτουσα αρχή και συνεπώς 
επιτρέπεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στον εξαρχής μοναδικό υποψήφιο ή στον μοναδικό 
εναπομείναντα (κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης) προμηθευτή, χωρίς μάλιστα στην 
περίπτωση αυτή να είναι αναγκαία η βαθμολόγηση της προσφοράς του, αφού δεν μπορεί να 
συγκριθεί με άλλες προσφορές. 
Ε) Τα με αρ. πρωτ.: 33858/25-9-18  και 36781/15-10-18 Πρακτικά της επιτροπής μας, 
 
(η Επιτροπή) προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
ανάδοχου, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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(δ.τ. W.A.T.T.  A.E.)., όπως αυτά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, σε ψηφιακή μορφή (CD) καθώς και των σε έντυπη μορφή 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Μετά τον ενδελεχή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών,  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 
της  διακήρυξης του διαγωνισμού, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 , καθώς και για την πλήρωση των  σχετικών κριτηρίων επιλογής 
κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 αυτής και υποβλήθηκαν από τον προσωρινό 
αναδόχο, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει υπέρ της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  στην εταιρεία 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. 
W.A.T.T.  A.E.). 
 
Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή και επιστρέφει τον φάκελο του 
διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

                                                                                                                      
                                                                                                                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε 
υπόψη της :  
 
1.  Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1651/675/11-01-2018 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  
    2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 498/2017 απόφαση 

του  Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. 
Έτος 2018» 

                                                         

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
1) Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40844/2-11-2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού μειοδότη, ανάδειξης οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του Διεθνούς 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εναλλακτική 
αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων»  

2) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω 
διαγωνισμού, την εταιρεία με την επωνυμία: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. 24% 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
(Με ΦΠΑ) 

1 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (δ.τ. 

20-
6142.003 

1.560.000,00€ 
923.000,00€ 221.520,00€ 1.144.520,00€ 
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WATT.A.E.) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
195.355,00€ 46.885,20€ 242.240,20€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
1.118,355,00€ 268.405,20€ 1.386.760,20€ 

 Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων 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  438/2018 

 
  Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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