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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 27/19  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   202/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Ηοςλίος 2021, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

5272/15.07.2021  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] 

ηάρνο Αλδξέαο, γ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο, ζη]  

Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απώλ ν θ. Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο  : Πεπί έγκπιζηρ ή μη ηων ππακηικών ηηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ διαγωνιζμού για ηην 
εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ : «Ππομήθεια κάδων για ηην εθαπμογή ππογπαμμάηων οικιακήρ 
κομποζηοποίηζηρ και σωπιζηήρ ζςλλογήρ ανακςκλώζιμων ςλικών» και ανάδειξη πποζωπινού 
αναδόσος. 
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έναηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με  

ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη  

θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ  

δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

   ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 126/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

[ΑΓΑ : Φ15ΦΧ9Π-ΡΙΓ] εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη  

ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  «Πξνκήζεηα θάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  

νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε  

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 21PROC008658241). 

  Καηόπηλ αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ, ε νπνία έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 126/2021 

ΑΟΔ, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 132644,  όπνπ  έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 

ΑΔΑ: 64ΨΣΩ9Π-Υ8Ψ



έλαο (1) ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο έγηλε δεθηόο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζ. 1/17.06.2021 

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

  Με ηελ ππ΄αξηζ. 191/2021 ΑΟΔ θαζνξίζζεθε σο  εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ  

πξνζθνξώλ ηνπ ζπκκεηέρνληα, πνπ έγηλε δεθηόο ζην αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ  

«Πξνκήζεηα θάδσλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο  

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ», ε 14η Ηοςλίος 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.μ., ζύκθσλα θαη κε ηε  

δηαθήξπμε. 

   ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζπλεδξίαζε εθ λένπ θαη ζύκθσλα κε ην ππ’αξηζ. 2/14.07.2021 πξαθηηθό πξνέβε 

ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» θαη κε ην ίδην πξαθηηθό ε 

αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αλάδεημε ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Α.Δ.Β.Δ.  , σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ , 

δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ην 

πνζό ησλ 70.875,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.) (θαη κε ζπγθξηηηθή Π.Σ./.Π. 701,73). 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ.3753/25.05.2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

4) ην ππ’αξηζ. 1/17.06.2021 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθέο 

πξνζθνξέο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ην ππ’αξηζ. 2/14.07.2021 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ 

6) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

1.- Σελ έγθξηζε ησλ : α)  ππ’αξηζ.1/17.06.2021 πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά  

πκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο)  ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη β) ππ’αξηζ. 2/14.07.2021 πξαθηηθνύ  

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο : «Ππομήθεια κάδων για ηην εθαπμογή ππογπαμμάηων οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ  

και σωπιζηήρ ζςλλογήρ ανακςκλώζιμων ςλικών». 

2.- Σελ αλάδεημε ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Α.Δ.Β.Δ.  , σο  

πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ , κε α/α ζπζηήκαηνο 132644, δηόηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε  

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ 70.875,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.)  

(θαη κε ζπγθξηηηθή Π.Σ./.Π. 701,73). 

3.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε . 

 Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο  

ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΔΑ: 64ΨΣΩ9Π-Υ8Ψ



Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 202/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               2.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

                                                                               3.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

            5.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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