
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 42/16 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   334/2022. 

  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 16η  Λοεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 9030/11.11.2022  πνπ 

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

75 ηνπ 3852/2010 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- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] ]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α ]Μαλάβεο Π. 

Αζαλάζηνο , β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

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

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 9ο : Περί έγκριζης παράηαζης ιζτύος  προζθορών και μεηάθεζης ηοσ τρόνοσ παράδοζης 
ηης προμήθειας  : «Προμήθεια οκηώ (8) σπόγειων ζσζηημάηων, ηεζζάρων κάδων 
απορριμμάηων, ζσνολικής τωρηηικόηηηας 4.400 λίηρων, για ηην αιζθηηική, λειηοσργική και 
περιβαλλονηική αναβάθμιζη κοινότρηζηων τώρων».  
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έναηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ,  ηελ εηζήγεζε ηεο ζρεηηθή Δπηηξνπήο Παξαιαβώλ , ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΣΟΤ 2022 
 
ΘΔΜΑ:  Δηζήγεζε ζρεηηθά α) κε ην από 02-11-2022 Αίηεκα  δεύηεξεο  Μεηάζεζεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΟΚΣΩ 

(8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ,  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ» (Α.Π. 

εηζεξρόκελνπ εγγξάθνπ 8744/03-11-2022) ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ», ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ 8, Σ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΣΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 Γ.Ο.Τ Αηγίνπ 

θαη β) παξάηαζε ηζρύνο πξνζθνξάο. 

 
Η επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηώλ έηνπο 2022, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε βάζε ηελ ππ’ άξηζ. 118/2022 Απόθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, βάζεη ηεο πεξ. β ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. ην από 02-11-2022 Αίηεκα δεύηεξεο Μεηάζεζεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο (Α.Π. εηζεξρόκελνπ εγγξάθνπ 

8744/03-11-2022) «ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ,  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ» ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ» 

ΑΔΑ: 6ΞΑΟΩ9Π-ΜΟΖ



2. ην από 25-08-2022 Αίηεκα Μεηάζεζεο (Α.Π. εηζεξρόκελνπ εγγξάθνπ 6503/26-08-2022) «ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ,  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ» ηεο εηαηξείαο 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ» 

3. ηελ ππ’ αξηζκ. 244/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

4. ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

5. ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 1γ 

6. ην ππ’αξηζκ.2040/13-04-2022  έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

7. ηηο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο (21PROC009821351) 

 1.3 - πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 2.4.5 ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

 4.5  - Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη  

 6.1 - Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ, 

8. ηελ πεξ. β ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

ειζηγείηαι, α) ηην αποδοτή ηοσ αιηήμαηος ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ», ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ 8, Σ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΣΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 Γ.Ο.Τ. Αηγίνπ, 

γηα μεηάθεζη ηοσ τρόνοσ παράδοζης  ηεο πξνκήζεηαο «ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ,  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ». 

Η αξρηθή ζύκβαζε είρε δηάξθεηα 120 εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο, δειαδή από 10-05-2022 έσο θαη 07-09-2022 .  

ύκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ. 1γ ηνπ Ν.4412/2016 πνπ αλαθέξεη όηη «ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο  είλαη 

ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο», ην κέγηζην όξην παξάηαζεο ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο 

κπνξεί λα είλαη επηπιένλ 120 εκέξεο, δει. έσο ηελ 5ε -01-2023. 

β) ρεηηθά κε ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ, ζηελ παξάγξαθν 2.4.5 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 97 ηνπ 

Ν.4412/2016, αλαθέξεηαη όηη νη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα 

δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Γηα ηελ πθηζηάκελε 

πξνκήζεηα, ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα δηάζηεκα από 13-01-2022 έσο θαη 13-07-2022. 

Η αλαζέηνπζα αξρή, κε ηελ ππ’άξηζ.  244/2022 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππελζύκηζε ζηνλ αλάδνρν ηελ 

ππνβνιή αηηήκαηνο παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, κε παξάιιειε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

ην αλσηέξσ έγγξαθν ν αλάδνρνο αληαπνθξίζεθε κόλν κε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

Γηα ην ιόγν απηό αιιά θαη ιόγσ ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδόρνπ γηα δεύηεξε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ επαλέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε απηνύ ηνπ ζέκαηνο θαη δεηά από ηνλ 

αλάδνρν παξάηαζε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη’αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηελ αξρηθή 

δηάξθεηα. Γει. γηα έμη (6) κήλεο πνπ εθθηλνύλ από ηελ 14-07-2022 έσο θαη ηελ 14-01-2023. 

Η εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, αθνύ 

ζα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο πγηεηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζεκεία πνπ απαηηνύλ αηζζεηηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ηνπο. 

Βέιν, 11-11-2022 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο: 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

ΑΔΑ: 6ΞΑΟΩ9Π-ΜΟΖ



Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

   Δγκρίνει ηην αποδοτή ηοσ αιηήμαηος ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ Α.Δ.Β.Δ», ΚΟΤΣΟΥΔΡΑ 8, Σ.Κ. 25100- ΑΙΓΙΟ, ΣΗΛ. 22990-82801, Α.Φ.Μ. 094270233 

Γ.Ο.Τ Αηγίνπ, γηα μεηάθεζη ηοσ τρόνοσ παράδοζης ηεο πξνκήζεηαο «ΟΚΣΩ (8) ΤΠΟΓΔΙΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΣΔΑΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΤΝΟΛΙΚΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 4.400 ΛΙΣΡΩΝ,  ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ, ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ», 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ. 1γ ηνπ Ν.4412/2016 πνπ αλαθέξεη όηη «ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

παξάηαζεο  είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο», ην κέγηζην όξην 

παξάηαζεο ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο κπνξεί λα είλαη επηπιένλ 120 εκέξεο από ηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο, δει. έσο ηελ 5ε -01-2023. 

   Παξάιιεια, ππελζπκίδεηαη ζηνλ αλάδνρν πσο επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ έρεη δηάξθεηα 6 κελώλ, λα 

ππνβάιεη αίηεκα γηα παξάηαζε  ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, θαη’αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

αξρηθή δηάξθεηα, δει. γηα έμη (6) κήλεο πνπ εθθηλνύλ από ηελ 14-07-2022 έσο θαη ηελ 14-01-2023. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 334/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΞΑΟΩ9Π-ΜΟΖ
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