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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        13η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 06.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24731/02.04.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 02.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδεί̋ 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –078– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για  έγκριση 

πρακτικού τη̋ επιτροπή̋  διενέργεια̋ του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων», καθώ̋ πρόκειται για άμεση και επείγουσα προμήθεια για την προστασία τη̋ 

δημόσια̋ υγεία̋ λόγω των εκτάκτων συνθηκών που ανέκυψαν από τον COVID -19. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 25228/06.04.2020  σχετικό έγγραφο τη̋ 

Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ στέλνουμε το από 02/04/2020 πρακτικό αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών 

συμμετοχή̋, τεχνικών και το από 06/04/2020 πρακτικό οικονομικών προσφορών, που αφορούν 

στην «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»  ΚΜ: 15/2020, καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω 
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προμήθεια̋, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την 

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 50.080,62€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%» 

 

Στο Ίλιον την 27η Μαρτίου του έτου̋ 2020, ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 

η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ προσφορών βάση του Ν. 4412/2016 και τη 

με αριθμό 063/19779/13-03-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 6ΥΥΘΩΕΒ-8ΥΑ), 

παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ είναι οι : 

α.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναπληρωματικό μέλο̋  

β.  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλο̋ 

γ. ΣΩΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, τακτικό μέλο̋ 

έχοντα̋ υπόψη: 

α) Τη με αριθμό 19832/13-03-2020 Διακήρυξη για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», η 

οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

β) τη με αριθμό 063/19779/13-03-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 6ΥΥΘΩΕΒ-8ΥΑ) 

για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων διακήρυξη̋ και τον τρόπο 

εκτέλεση̋ και τη συγκρότηση επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών 

γ) την με κωδικό Π15/2020 Μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋ του Δήμου Ιλίου, συνήλθε για 

την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.  

 

δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τι̋ προσφορέ̋ των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια τη̋ 

αναφερομένη̋ στην διακήρυξη ώρα̋ κατά σειρά προσελεύσεω̋, επί αποδείξει, ω̋ κάτωθι : 

 

Πρώτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 

του Δήμου την 26/3/2020 με αριθμό 23158, ο οποίο̋ στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού, φέρει την 

επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε., Θέση Ξηροπήγαδο – Καψάλα Μάνδρα Αττική̋. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋. 
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Δεύτερο̋ προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίο̋ στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

«ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε., Κατεβασιά̋ & Ορτανσία̋, Αχαρναί 

Ο ανωτέρω φάκελο̋, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση τη̋ ταυτότητα̋ του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενη̋ κατά αδιάκοπο σειρά τη̋ 

παραδόσεω̋ των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοση̋ των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητα̋ του 

διαγωνισμού, ενώ επίση̋ κηρύσσεται η έναρξη τη̋ δημόσια̋ αποσφράγιση̋ των παραδοθέντων 

φακέλων κατά σειρά παραδόσεω̋ και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, ο οποίο̋ έχει 

ω̋ εξή̋ : 

 

Πρώτο̋ αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ του οικονομικού φορέα :  

ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε. 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη̋ 

Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) 

5.Ι ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ 5.ΙΙ.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋ 5.ΙΙ.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 

Δεύτερο̋ αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ του οικονομικού φορέα :  
«ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη̋ 

Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5.Ι ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ 5.ΙΙ.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋ 5.ΙΙ.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όπω̋ περιγράφεται αναλυτικότερα στου̋ αντίστοιχου̋ πίνακε̋ δικαιολογητικών παραπάνω, οι 

οικονομικοί φορεί̋ «ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε.» και ««ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & 

ΣΙΑ Ε. Ε.» κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχή̋, τα οποία η Επιτροπή κρίνει ω̋ πλήρη, σωστά και 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού. 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα έγγραφα των τεχνικών προσφορών που κατέθεσαν οι 

οικονομικοί φορεί̋ «ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε.» και ««ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & 

ΣΙΑ Ε. Ε.», τα οποία επίση̋ κρίνει ω̋ πλήρη, σωστά και σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και 

τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή προκειμένου να έχει μία πλήρη εικόνα για τη συμφωνία ή μη των προσφερόμενων σάκων 

απορριμμάτων με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋, σε συνέχεια των απαραίτητων 

εγγράφων, τα οποία υποβλήθηκαν στου̋ φακέλου̋ των τεχνικών προσφορών καλείται να εξετάσει 

και τα δείγματα που καθένα̋ από του̋ προαναφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ κατέθεσε, ώστε να 

διαπιστώσει αν τελικά οι προσφερόμενοι σάκοι είναι σε πλήρη συμφωνία με τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ ή ενδεχομένω̋ παρουσιάζουν ουσιώδει̋ αποκλίσει̋. Σε αυτό το σημείο έληξε η 

δημόσια συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή εξετάζοντα̋ τα δείγματα που κατέθεσαν οι οικονομικοί φορεί̋ «ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. 

Β. Ε. Ε.» και «ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», κρίνει ότι είναι σε κάθε περίπτωση 

σε πλήρη συμφωνία με τι̋ αντίστοιχε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει να προχωρήσουν οι οικονομικοί φορεί̋ «ΑΦΟΙ 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε.» και ««ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», στο επόμενο 

στάδιο του παρόντο̋ διαγωνισμού, δηλαδή στην αποσφράγιση και αξιολόγηση τη̋ οικονομική̋ 

προσφορά̋ του̋ τη Δευτέρα 06/04/2020 και ώρα 9:00 και να προσκαλεστούν οι ω̋ άνω 

αναφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ στη διαδικασία τη̋ αποσφράγιση̋. 

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για την 

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 50.080,62€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%» 

 

Στο Ίλιον την 6η Απριλίου του έτου̋ 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στο Δημαρχείο Ιλίου 

Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ προσφορών βάση του Ν. 

4412/2016 και τη με αριθμό 063/19779/13-03-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 

6ΥΥΘΩΕΒ-8ΥΑ), παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ είναι οι : 

 

α.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναπληρωματικό μέλο̋  

β.  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλο̋ 

γ. ΣΩΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, τακτικό μέλο̋ 

 

έχοντα̋ υπόψη: 
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α) Τη με αριθμό 19832/13-03-2020 Διακήρυξη για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», η 

οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

β) τη με αριθμό 063/19779/13-03-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 6ΥΥΘΩΕΒ-8ΥΑ) 

για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων διακήρυξη̋ και τον τρόπο 

εκτέλεση̋ και τη συγκρότηση επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών 

γ) την με κωδικό Π15/2020 Μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Περιβάλλοντο̋ του Δήμου Ιλίου, 

δ) το από 02/04/2020 πρακτικό αξιολόγηση̋ δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνικών προσφορών, 

 

συνήλθε για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 

ανωτέρω διαγωνισμού. 

Στη διαδικασία παρευρέθηκε και εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. 

Ε.». 

Η επιτροπή ξεκινά τη διαδικασία. 

 

Πρώτο̋ ανοίγεται ο υποφάκελο̋ «Οικονομική Προσφορά» του με αριθμό (1) φακέλου του 

οικονομικού φορέα: «ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. Β. Ε. Ε.», ο οποίο̋ περιέχει Έντυπο οικονομική̋ 

προσφορά̋, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

   1η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Τμήμα Σχεδιασμού Αποκομμιδή̋ 

   Απορριμμάτων και Ανακύκλωση̋/Κ.Α.Ε.: 20.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

1 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 8.500 1,21 10.285,00 € 

2 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 
  60 x 80 cm 

κιλό 1.700 1,21 2.057,00 € 

3 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  120 x120 cm 
κιλό 32 1,21 38,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   12.380,72 € 

Φ.Π.Α 24%   2.971,37 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   15.352,09 € 
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   2η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 
   35.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

4 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 
  80 x 110 cm 

κιλό 7.750 1,21 9.377,50 € 

5 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  60 x 80 cm 
κιλό 1.650 1,21 1.996,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   11.374,00 € 

Φ.Π.Α 24%   2.729,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   14.103,76 € 

         3η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 
   30.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

6 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 450 1,21 544,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   544,50 € 

Φ.Π.Α 24%   130,68 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   675,18 € 

      
   4η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Δημοτικό Κοιμητήριο/Κ.Α.Ε.: 
45.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

6 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 450 1,21 544,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   544,50 € 

Φ.Π.Α 24%   130,68 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   675,18 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   24.843,72 € 

Φ.Π.Α 24%   5.962,49 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   30.806,21 € 
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Δεύτερο̋ ανοίγεται ο υποφάκελο̋ «Οικονομική Προσφορά» του με αριθμό (2) φακέλου του 
οικονομικού φορέα: «ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.», ο οποίο̋ περιέχει Έντυπο 
οικονομική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
 

   1η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Τμήμα Σχεδιασμού Αποκομιδή̋ 

   Απορριμμάτων και Ανακύκλωση̋/Κ.Α.Ε.: 20.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

1 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 8.500 1,18 10.030,00 € 

2 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  60 x 80 cm 
κιλό 1.700 1,18 2.006,00 € 

3 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 
  120 x120 cm 

κιλό 32 1,18 37,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   12.073,76 € 

Φ.Π.Α 24%   2.897,70 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   14.971,46 € 

         2η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Τμήμα Εφαρμογών 
Πρασίνου/Κ.Α.Ε.: 
   35.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

4 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 
  80 x 110 cm 

κιλό 7.750 1,18 9.145,00 € 

5 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  60 x 80 cm 
κιλό 1.650 1,18 1.947,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   11.092,00 € 

Φ.Π.Α 24%   2.662,08 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   13.754,08 € 

         3η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών/Κ.Α.Ε.: 
   30.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

6 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 450 1,18 531,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   531,00 € 

Φ.Π.Α 24%   127,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   658,44 € 

      
   4η Ομάδα: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το Δημοτικό Κοιμητήριο/Κ.Α.Ε.: 
45.6634.0001 

  

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή ανά 

μονάδα(€) 

Συνολική 

ενδεικτική 
τιμή 

6 
  Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 

  80 x 110 cm 
κιλό 450 1,18 531,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   531,00 € 

Φ.Π.Α 24%   127,44 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   658,44 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   24.227,76 € 

Φ.Π.Α 24%   5.814,66 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   30.042,42 € 

 
 

Συνεπώ̋, με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να αναδειχθεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ «ΠΑΝ-

ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.» προσωρινό̋ ανάδοχο̋ τη̋ με κωδικό Π15/2020 

«Προμήθεια̋ σάκων απορριμμάτων», καθώ̋ υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά 

(μικρότερη τιμή μονάδο̋ και γενικό σύνολο), η οποία ικανοποιεί τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ 

όρου̋ διακήρυξη̋ τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

Β) Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη̋ προσωρινού αναδόχου για την 

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»,  

Γ) Την ανάδειξη ω̋ προσωρινού αναδόχου, την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ» 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.» προσωρινό̋ ανάδοχο̋ τη̋ με κωδικό Π15/2020 «Προμήθεια̋ 

σάκων απορριμμάτων», καθώ̋ υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά (μικρότερη τιμή μονάδο̋ 
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και γενικό σύνολο), η οποία ικανοποιεί τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ όρου̋ διακήρυξη̋ τη̋ 

παρούσα̋ προμήθεια̋ 

Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκηση̋ τη̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ( ήτοι τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το 

παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,             

Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ., 

                                                                                                             Ρήγα̋ Π. 
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