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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7655 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 07: Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

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 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
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Θέμα 07: Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «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: 

 

Με την υπ’ αριθ. 124/2021 (ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ6Ι-ΕΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου και δεύτερου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς :  

 Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 6829/11-06-2021  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών)  του συνοπτικού 

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

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού 

29.778,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Β. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ομάδες: 

➢ ΟΜΑΔΑ Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

➢ ΟΜΑΔΑ Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής Χωρητικότητας  

η επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», γιατί 

η προσφορά της ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε  την υπ’ αριθ. 7307/23-06-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στην διαγωνιζόμενη επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος για τις ομάδες 

Α&Β, με την οποία καλούνταν να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της υπ’ αριθ. 

5833/26-05-2021 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 

παραγράφου 2.2.4-2.2.5 αυτής. 

 

Βάσει της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης, η επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, νομοτύπως 

και εμπροθέσμως, σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη 

μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή Διαγωνισμού . 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 25η του μήνα Ιουνίου του 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ,  προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου 

των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο.   

  

Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και στον έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και συνέταξε το υπ’ αριθ. 7428/25-06-

2021 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης). 

  

Το υπ’ αριθ. 7428/25-06-2021 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών (του προσωρινού αναδόχου) ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

απόρριψη του προσωρινού αναδόχου.. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και 

της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης». 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση στ’ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 
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και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:. …. στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και 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 υπ’ αριθ. 6829/11-06-2021  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής, 

5. την υπ’ αριθ. 124/2021 (ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ6Ι-ΕΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, 

6. την υπ’ αριθ. 7307/23-06-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

7. το υπ’ αριθ. 7428/25-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης ) της αρμόδιας Επιτροπής, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθμ. 7428/25-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων » για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς,  

 

Β. Να κατακυρώσετε τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ομάδες: 

➢ ΟΜΑΔΑ Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

➢ ΟΜΑΔΑ Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής Χωρητικότητας 

 στην 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, ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

α/α Είδος Κωδικοί CPV Μον.μέτρ. Ποσότητα Τιμή σε € 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

1. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 240 lt με τάπα 

απορροής 

 

 

 

 

44613700-7 

 

 

 

 

 

Τεμ. 

20 43,00 860,00 

2. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 360 lt με τάπα 

απορροής 

30 60,00 1.800,00 

3. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 660 lt  με 

θυρίδες 

25 160,00 4.000,00 

4. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 1100lt με 

θυρίδες 

79 183,00 14.457,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 21.117,00 

     ΦΠΑ 24% 5.068,08 

     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

26.185,08 
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ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

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. 

α/α Είδος Κωδικοί CPV Μον.μέτρ. Ποσότητα Τιμή σε € 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

1. «Δαχτυλίδι» 

κομποστοποιητή 

μεταβλητής 

χωρητικότητας, με 

δυνατότητα στοίβαξης 

 

 

 

 

39234000-1 

 

 

 

Τεμ. 

100 21,00 2.100,00 

2. Καπάκι Κομποστοποιητή 

μεταβλητής 

χωρητικότητας 

25 20,00 500,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 

     ΦΠΑ 24% 624,00 

     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.224,00 
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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’ αριθ. 124/2021 (ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ6Ι-ΕΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «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», 

- 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 υπ’ αριθ. 7307/23-06-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

- το υπ’ αριθ. 7428/25-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης) που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 7428/25-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων » για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγιάς, 

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

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. 

Β. Κατακυρώνουμε τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ομάδες: 

➢ ΟΜΑΔΑ Α: Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 

➢ ΟΜΑΔΑ Β: Κομποστοποιητής μεταβλητής Χωρητικότητας 

στην επιχείρηση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» - 

ΑΦΜ (094270233), 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, ως κάτωθι: 
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ΟΜΑΔΑ Α : ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

α/α Είδος Κωδικοί CPV Μον.μέτρ. Ποσότητα Τιμή σε € 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

1. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 240 lt με τάπα 

απορροής 

 

 

 

 

44613700-7 

 

 

 

 

 

Τεμ. 

20 43,00 860,00 

2. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 360 lt με τάπα 

απορροής 

30 60,00 1.800,00 

3. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 660 lt  με 

θυρίδες 

25 160,00 4.000,00 

4. Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 1100lt με 

θυρίδες 

79 183,00 14.457,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 21.117,00 

     ΦΠΑ 24% 5.068,08 

     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

26.185,08 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Γ. 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. 

 

Δ. 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. 

 

α/α Είδος Κωδικοί CPV Μον.μέτρ. Ποσότητα Τιμή σε € 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

1. «Δαχτυλίδι» 

κομποστοποιητή 

μεταβλητής 

χωρητικότητας, με 

δυνατότητα στοίβαξης 

 

 

 

 

39234000-1 

 

 

 

Τεμ. 

100 21,00 2.100,00 

2. Καπάκι Κομποστοποιητή 

μεταβλητής 

χωρητικότητας 

25 20,00 500,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00 

     ΦΠΑ 24% 624,00 

     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.224,00 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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