
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 11/23 ΚΑΡΣΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   80/2022. 

  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 23ε  Καρηίοσ 2022, εκέρα  Σεηάρηε  θαη ώρα 11:30  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1752/18.03.2022  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 , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη 

απόληεο νη : α] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Βνπδνύξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Καξαθσηηάο. 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 9ο :  Περί έγθρηζες ηοσ πραθηηθού θαηαθύρωζες ηες επηηροπής γηα ηελ εθηέιεζε ηες  

                 προκήζεηας : «Οθηώ (8) Τπόγεηωλ σζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ απορρηκκάηωλ  

                 ζσλοιηθής τωρεηηθόηεηας 4.400 Ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηοσργηθή θαη  

                 περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε θοηλότρεζηωλ τώρωλ». 

  

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έλαηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  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». 

Βάζεη ηεο αξ. 371/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 12/2021  κειέηες ηνπ Σκήκαηνο  Καζαξηόηεηαο  

& Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη  

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο :  

«Οθηώ (8)  Τπόγεηωλ ζσζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ  απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής  

τωρεηηθόηεηας 4.400 ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε  

θοηλότρεζηωλ τώρωλ» εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία  

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 21PROC009821351). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 371/2021  Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 143814  θαη κε  

ηελ ππ’αξηζ. 13/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  απνθαζίζζεθε : Η έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ.  

1/18.01.2022 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ε απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο  

πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ  

ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

  Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ε επηηξνπή ζπλέηαμε ηα ππ’αξηζ. 2 & 3/04.02.2022, ηα νπνία  

ΑΔΑ: 9Υ0ΦΩ9Π-ΦΨΥ



εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ άξηζ. 30/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλαδείρζεθε σο  

πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», καθ’ότι η οικονομική του  

προςφορά (190.000,00€ μη ςυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) βρίςκεται εντόσ των ορίων του  

προχπολογιςμοφ τησ παροφςασ προμήθειασ. 

  Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θιήζεθε κε ηελ ππ.αξηζ. 1107/21.02.2022  πξόζθιεζε 

ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ. Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ κε ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο, αθνύ πξνρώξεζε ζε έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο , δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 10393/23.12.2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ’ αξηζ. 2 & 3/04.02.2022 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

7) ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο «Οθηώ (8) Τπόγεηωλ σζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής  

τωρεηηθόηεηας 4.400 Ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε  

θοηλότρεζηωλ τώρωλ» κε α/α ζπζηήκαηνο  143814  , ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  

4412/2016.  

β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»  θαη αληί  

πνζνύ 190.000,00€ μη ςυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

Ως προς ηε προδηθαζηηθή προζθσγή, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 360 έσο 372 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε ελζσκαηώλεηαη ζπλεκκέλα θαη ππ’αξηζ. 30/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 80/2022 

  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.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

            5.- Θαραθωηηάς Γεώργηος     

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

ΑΔΑ: 9Υ0ΦΩ9Π-ΦΨΥ



ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 5/11 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   30/2022. 

  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 11ε    

Φεβροσαρίοσ 2022, εκέρα  Παραζθεσή  θαη ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 724/07.02.2022  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] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο νη : α] 

Καιιίξε Μαξία  θαη β]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε πνπ απνπζίαδε, αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

Θέκα 5ο : Έγθρηζε ηωλ πραθηηθώλ 2 θαη 3, ζτεηηθά κε ηολ ειεθηροληθό δηαγωληζκό προκήζεηας :  

                «Οθηώ (8) Τπόγεηωλ σζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής  

                τωρεηηθόηεηας 4.400 Ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή  

                αλαβάζκηζε θοηλότρεζηωλ τώρωλ». 

    
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πέκπηο   ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ,  ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  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». 

Βάζεη ηεο αξ. 371/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 12/2021  κειέηες ηνπ Σκήκαηνο  Καζαξηόηεηαο  

& Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη θαζνξίζηεθαλ νη  

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ  

(8)  Τπόγεηωλ ζσζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ  απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής τωρεηηθόηεηας 4.400  

ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε θοηλότρεζηωλ τώρωλ»  

εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ:  

21PROC009821351). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 371/2021  Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 143814  θαη κε ηελ  

ππ’αξηζ. 13/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  απνθαζίζζεθε : α) Η έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ.  

1/18.01.2022 Πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ (8)   

Τπόγεηωλ ζσζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ  απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής τωρεηηθόηεηας 4.400 ιίηρωλ  

γηα ηελ αηζζεηηθή,  ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε θοηλότρεζηωλ τώρωλ»,  κε α/α  

ζπζηήκαηνο   143814, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη β) Σελ απόξξηςε σο  

απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΣΑΚΔΤΔ  

ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  

ΑΔΑ: 9Υ0ΦΩ9Π-ΦΨΥ



ιόγσ παξάιεηςεο πξνζθόκηζεο, είηε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ  

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ (12-01-2022 ώξα 12.00πκ), είηε ηνπ πξσηνηύπνπ ηεο  

έληππεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο (18-01-2022 ώξα 10.00πκ) . 

  ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζία ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλεδξίαζε εθ λένπ  θαη ζπλέηαμε ηα θάησζη πξαθηηθά :  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 2ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.β Γηαθήξπμεο 21PROC009821351 

πξνκήζεηαο  

«ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ»  

 

ην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ (π.Θνθθώλε 2, Εεπγνιαηηό) ζήκεξα Παξαζθεπή , ηέζζεξηο (4) ηνπ 

κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Σξηαληαθύιινπ Αιέμηνο ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

2 αξξή Αξγπξώ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

3 Θενδώξνπ Αλδξέαο ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

 

πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 371/2021 Α.Ο.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ»  γηα ηνλ Γ. Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο 

Ζιεθηξνληθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 143814,  αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο : 

 ηνλ λ. 4605/2019  

 ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 ηνλ λ. 4555/18 

 ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 ηνλ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνλ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνλ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

 ηνλ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 

Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνλ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ην π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 

-  ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΤΑ «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

-  ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΤΑ «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ)» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 10393/23-12-

2021/21PROC009821351 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

ΑΔΑ: 9Υ0ΦΩ9Π-ΦΨΥ



 ηελ από 12/08-12-2021 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βόραο 

 ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 21REQ009700423/09-12-2021 

 ηελ 371/2021 (ΑΓΑ Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηελ 

νπνία θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνύζα 

πξνκήζεηα θαη νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα 

-  ην Πξαθηηθό 1 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 13/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Ο.Δ.) 

 ζπλεδξηάδνπλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.1.β  ηεο δηαθήξπμεο. 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. 13/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Ο.Δ.) ζρεηηθά ηελ έγθξηζε ηνπ 

Πξαθηηθνύ 1 πνπ αθνξά ηελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS 

ENTERPRISE ΘΑΣΑΘΔΤΔ ΑΘΙΖΣΗΘΩΛ ΔΠΗΦΑΛΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΗΘΔ», ιόγσ κε 

ππνβνιήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη εθ λένπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ 

ειέγρζεζαλ ηελ 18ε Ηαλνπαξίνπ 2022 (εκεξνκελία απνζθξάγηζεο) έθξηλε πιήξε. 

1. ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ επηηξνπή κε ην ππ’αξηζκ. 389/20-01-2022 έγγξαθό ηεο (απνζηνιή κε email ζην: vigoss@piraeusbank.gr) 

αλαδήηεζε ηε γλεζηόηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (Λν 659506-850ILG2204755, κε εκεξνκελία έθδνζεο 07-01-

2022) ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ-ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ-

ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ» πνζνύ 1.904,00 επξώ, από ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ., ΘΑΣΑΣΖΚΑ 

ΘΟΡΩΠΗΟΤ (1729). 

Ζ εγθπξόηεηα ηεο αλσηέξσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο, επηβεβαηώζεθε κε ην από 21-01-2022 έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηώο. 

Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ» θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, πξνθύπηεη ζπκθσλία ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

ππ’άξηζκ. 12/2021 Κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

2. ΔΙΗΓΗΔΙ 

Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη όπσο γίλεη δεθηόο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ» θαζ’όηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 12/2021 Κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

Γηα δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεηαη. 

Εεπγνιαηηό, 04-02-2022 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο . 

 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 3ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.γ, ηεο Γηαθήξπμεο 21PROC009821351 

πξνκήζεηαο  

«ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ»  

 
ην Εεπγνιαηηό θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ (π.Θνθθώλε 2, Εεπγνιαηηό) ζήκεξα Παξαζθεπή , ηέζζεξηο (4) ηνπ 

κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022 θαη ώξα 11:30 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Σξηαληαθύιινπ Αιέμηνο ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

2 αξξή Αξγπξώ ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ 

3 Θενδώξνπ Αλδξέαο ΓΔ1 Γηνηθεηηθνύ 

 
πνπ απνηεινύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 371/2021 Α.Ο.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΔΑ: 9Υ0ΦΩ9Π-ΦΨΥ



ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ»  γηα ηνλ Γ. Βέινπ Βόραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο 

Ζιεθηξνληθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, κε Α/Α ζπζηήκαηνο 143814,  αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο : 

 ηνλ λ. 4605/2019  
 ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
 ηνλ λ. 4555/18 

 ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηνλ λ. 3463/2006 όπσο απηόο εθάζηνηε ηζρύεη ή ηξνπνπνηείηαη,  

 ηνλ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 ηνλ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 
Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνλ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 
 ηνλ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 

Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
 ηνλ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
 ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ην π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  
- ηελ κε αξ. 64233 (ΦΔΘ 2453/Β/9-6-2021) ΘΤΑ «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

-  ηελ κε αξ 76928/2021 – (ΦΔΘ 3075/Β/13-7-2021) ΘΤΑ «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ)» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο ππ’ αξηζκ. 10393/23-12-
2021/21PROC009821351 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ  

 ηελ από 12/08-12-2021 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ 
Βόραο 

 ην ζρεηηθό πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 21REQ009700423/09-12-2021 
 ηελ 371/2021 (ΑΓΑ Ω1Ο4Ω9Π-8Φ8) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο, κε ηελ 

νπνία θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνύζα 

πξνκήζεηα θαη νξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 
-  ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα 

-  ην Πξαθηηθό 1 

- ηελ ππ’ αξηζκ. 13/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Α.Ο.Δ.) 

- ην Πξαθηηθό 2 

ζπλεδξηάδνπλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.1.γ  ηεο δηαθήξπμεο. 
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ. 13/2022 Α.Ο.Δ. ζρεηηθά ηελ απόξξηςε σο απαξάδεθηεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα «COSMOS GRASS ENTERPRISE ΘΑΣΑΘΔΤΔ ΑΘΙΖΣΗΘΩΛ ΔΠΗΦΑΛΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΩΛ 

ΚΟΛΟΠΡΟΩΠΖ ΗΘΔ», ιόγσ κε ππνβνιήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (Πξαθηηθό 1 / 18-01-2022) θαη ζε 

ζπλέρεηα ηνπ Πξαθηηθνύ 2 (04-02-2022), ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη εθ λένπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο  ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ», ηεο νπνίαο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά. 
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1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ-

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ-ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ» βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

παξνύζαο πξνκήζεηαο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Δίδνο Μ.Μ. Πνζόηεηα Σηκή Μνλάδαο (€) Γαπάλε (€) 

Τπόγεην ύζηεκα 4 θάδσλ 

απνξξηκκάησλ  ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο 4.400 lt  

Σεκ. 8 23.750 190.000 

ύλνιν 190.000 

Φ.Π.Α. (24%) 45.600 

πλνιηθή δαπάλε 235.600 

 

Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ» θαζώο θαη από ηελ  αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πξνθύπηεη ζπκθσλία κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’άξηζκ. 12/2021 Κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

2. ΔΙΗΓΗΔΙ 

Ζ επηηξνπή, εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ» θαζ’όηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’άξηζκ. 12/2021 Κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά (190.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 

βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Δπηπιένλ, εηζεγείηαη ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηελ εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ».  

Γηα δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, 

ππνγξάθεηαη. 

 

Εεπγνιαηηό, 04-02-2022 
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 
Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 10393/23.12.2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 280/2021απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ’ αξηζ. 2 & 3/04.02.2022 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ησλ  ππ’αξηζ. 2 & 3/04.02.2022 πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε  

ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ (8)  Τπόγεηωλ ζσζηεκάηωλ, ηεζζάρωλ θάδωλ  απορρηκκάηωλ ζσλοιηθής  

τωρεηηθόηεηας 4.400 ιίηρωλ γηα ηελ αηζζεηηθή,  ιεηηοσργηθή θαη περηβαιιοληηθή αλαβάζκηζε  

θοηλότρεζηωλ τώρωλ»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   143814, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
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Ν. 4412/2016.  

β. Όπσο γίλεη δεθηόο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ-

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ-ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ» θαζ’όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ππ’άξηζκ. 12/2021 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο. 

γ. Σελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο : «Οθηώ (8)  Τπόγεησλ ζπζηεκάησλ, ηεζζάξσλ  

θάδσλ  απνξξηκκάησλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 4.400 ιίηξσλ γηα ηελ αηζζεηηθή,  ιεηηνπξγηθή θαη  

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ»,  ηελ εηαηξεία «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ  

ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ-ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ-ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ», θαζ’όηη ε  

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά (190.000,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ  

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 

Η παξνύζα απόθαζε δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 30/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράιες Κηταήι 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδος Ληθόιαος 

            5.- Βοσδούρες Ληθόιαος 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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