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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 22.06.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7183 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

124/2021 
από το πρακτικό της 13ης18.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 01: Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.06.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  
6938/14.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 14.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/10.06.2021 τεύχος Β’).  

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93.%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-36587-10.06.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-2476-10.06.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92-1.pdf
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Θέμα 01: Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» για την 

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 

προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 5833/26-05-2021 η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC008683292 2021-05-28».  
  

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 08/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ.  στο Δημαρχείο Αγιάς από την 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε 

ευρώ), εκτιμώμενης αξίας 29.778,60 € με ΦΠΑ. 

 

Στη δημοπρασία έλαβε μέρος ένας (1) ενδιαφερόμενος, του οποίου η προσφορά κρίθηκε παραδεκτή από 

την αρμόδια Επιτροπή, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη 

συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.  

  

Η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση πίνακα του διαγωνιζόμενου που η προσφορά του κρίθηκε παραδεκτή, ο 

οποίος διαμορφώθηκε ως ακολούθως:  

 

Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών 

α/α  
Διαγωνιζόμενος οικονομικός 

φορέας  

Ομάδα για την  οποία υποβλήθηκε 

προσφορά  

1.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Α.Ε.Β.Ε.  

Ομάδα Α: Πλαστικοί κάδοι 

απορριμμάτων 

Ομάδα Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής 

χωρητικότητας 

  
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 07/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών συνέταξε το υπ’ αριθ. 6829/11-06-2021 σχετικό Πρακτικό Ι. 

 

Το εν λόγω Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για 

έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 του άρθρου 

3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και 
έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της 

σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει», 

καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1(ε) του Ν. 4412/2016.  

  

 

ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ6Ι-ΕΝΔ



Σελίδα 3 από 5 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 παρ. θ του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την 

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 5833/26-05-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου,  

2. την υποβληθείσα προσφορά και το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προσφοράς, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών)  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή: 

Α. Την έγκριση του Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 

Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 

Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 29.778,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Β. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Επωνυμία διαγωνιζόμενου 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. 

 

Γ. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ομάδες:  

 ΟΜΑΔΑ Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

 ΟΜΑΔΑ Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής Χωρητικότητας 

με συνολική προσφερόμενη τιμή (23.717,00€) είκοσι τρεις  χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24%,  δηλαδή συνολικά (29.409,08€) είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και οχτώ 

λεπτά, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για κάθε ομάδα. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.7, 116, 117 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (Α΄133) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και με την οποία ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 97/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων”», 

- την υπ’ αριθμ. 455/2021 και αριθμό πρωτοκόλλου: 5519/19-05-2021 (ΑΔΑ:ΡΗΔΜΩ6Ι-ΟΚΧ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία διατέθηκαν οι 

σχετικές πιστώσεις για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», 

-  την υπ’ αριθμ. 5833/26-05-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC008683292 2021-05-28», και την Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: Ρ5ΩΓΩ6Ι-ΤΡΡ, 

-  την με αριθμό 01/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Αγιάς, 

- το Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών), που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 

Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 

Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 29.778,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών. 

 

Β. Αποδεχόμαστε την προσφορά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Επωνυμία διαγωνιζόμενου 

1. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. 
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Γ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ομάδες:  

 ΟΜΑΔΑ Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

 ΟΜΑΔΑ Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής Χωρητικότητας 

την επιχείρηση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», με 

συνολική προσφερόμενη τιμή (23.717,00€) είκοσι τρεις  χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24%,  δηλαδή συνολικά (29.409,08€) είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και οχτώ λεπτά, 

γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά για κάθε ομάδα. 

 

Δ. Επισημαίνεται ότι λόγω της συμμετοχής ενός και μόνο διαγωνιζόμενου στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν 

υφίσταται λόγος να δοθεί προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά της κατακυρωτικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 5833/26-

05-2021 Διακήρυξης. 

 

Ε. Η δαπάνη της προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ανέρχεται στο ποσό των 29.778,60 € (με 

το ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021, βαρύνοντας την αντίστοιχη 

εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων: 02.20.7131.01. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 455/2021 

και αριθμό πρωτοκόλλου 5519/19-05-2021 (ΑΔΑ:ΡΗΔΜΩ6Ι-ΟΚΧ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ6Ι-ΕΝΔ
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