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Αξηζκόο 290    

17
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 19
εο

 Μαΐνπ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Μαΐνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ 

ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ ανάγκηρ 

πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη για ηην εθαπμογή ηος κανονιζηικού πλαιζίος ανηιμεηώπιζηρ ηος 

κοπωνοϊού COVID-19, αναθοπικά με ηην οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε ηνπ από 02/04/2020 πξαθηηθνύ 

ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο Γ΄, ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο, 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνδεθηώλ», 2) Αλαθήξπμε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο σο 

άγνλεο θαη 3) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

5588/14-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5505/13-5-2020 εηζήγεζε ηνπ 

θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - 

Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από 

02/04/2020 πξαθηηθνύ ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ 

ηκήκαηνο Γ΄, ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνδεθηώλ» 

2.Αλαθήξπμε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο σο άγνλεο θαη 3.Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
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ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο΄΄ - ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 ην άξζξν 

72 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) - 2) ην λ. 4270/2014 

(Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 3) ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) 

“Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” - 4) ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)» - 5) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 7/2019 Γηαθήξπμεο - 6) ηνλ Κ.Α. 20-

7135.00102 (Αληαπνδνηηθνί Πόξνη) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε 

ΑΓΑΜ:19REQ005653782θαη ΑΑΤ2.084Β-03/10/2019 (ΑΓΑ:ΧΙΧΑΧΞΙ-2ΛΜ) πνζνύ 

249.946,80€ - 7) ηελ αξηζ. 490-22/10/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα - 

8) ηελ αξηζ.62495-31/10/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (19PROC005778548), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:781ΔΧΞΙ-Γ9Α), ζην 

ΔΗΓΗ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 80823, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη  ζην portal ηνπ Γήκνπ - 9) 

ηελ ππ’ αξηζ.5349/01-11-2019 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - 10) ηηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο 

θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: - α. FILECO ΦΙΛ ΔΚΟ ΙΚΔ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΙΠΡΧΧΠΔΙΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155692 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 66527/20-

11-2019 - β. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΙΚΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155549 θαη 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 66530/20-11-2019 - γ. ΑΒΒΑ ΓΚΔΚΑ ΚΑΙ ΤΙΟ ιακβάλνληαο 

ζπζηεκηθό αξηζκό 155940 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 66112/18-11-2019 - δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.Β.Δ. ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156164 θαη 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 66250/19-11-2019 - ε. Υ. ΥΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. ιακβάλνληαο 

ζπζηεκηθό αξηζκό 156738 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 66276/19-11-2019 - 11) ην από 

26/11/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ: - α. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΙΚΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155549 - β. 

ΑΒΒΑ ΓΚΔΚΑ ΚΑΙ ΤΙΟ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155940 - γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.Β.Δ. ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156164 - δ. Υ. 

ΥΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156738 - γηα ηα ηκήκαηα 

ηεο κειέηεο Α,Β θαη Γ θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

πξνηείλεηαη ε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέαFILECO ΦΙΛ ΔΚΟ ΙΚΔ 

ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΝΣΙΠΡΧΧΠΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155692, 

από ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην ηκήκα Γ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο - 

12) ηελ Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 29/11/2019 - 13) ηελ από 02-12-2019 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ - 14) ην από 03/12/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ 

αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο 

Πξνζθνξέο», κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - α. Η αλάδεημε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=vQKTZsZntVNhczO2JN_Ijw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=vQKTZsZntVNhczO2JN_Ijw..
ΑΔΑ: 6Δ1ΜΩΞΙ-ΙΡΖ



3 

 

ζην ηκήκα Α ηεο πξνκήζεηαο [Πιαζηηθνί θάδνη Απνξξηκκάησλ (Πιαζηηθνί θάδνη 1.100 

ιίηξσλ – 500 ηεκ., Γίηξνρνη πιαζηηθνί 120 ιίηξσλ – 150 ηεκ.)], γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, είλαη ε 

κνλαδηθή πνπ ππνβιήζεθε ζην ελ ιόγσ ηκήκα πξνκήζεηαο  θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε 

ηηκή πνζνύ 120.838,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) - β. Η αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Υ. 

ΥΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα Β’ ηεο πξνκήζεηαο 

[Μεηαιιηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ 1.100 ιίηξσλ/ηεκ. 103] γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή πνζνύ 28.034,54 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) - γ. Η αλάδεημε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΙΚΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα 

Γ’ [Κιεηζηά κεηαιιηθά απνξξηκκαηνθηβώηηα κε πκπίεζε,/ηεκ. 2], γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή πνζνύ 46.872,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) - δ. Γηα ην Σκήκα Γ’ 

[πζθεπή ζπιινγήο θηαιώλ αλαθύθισζεο θαη ζίηηζεο αδέζπνησλ δώσλ,/ηεκ. 5], ην 

γλσκνδνηηθό όξγαλν πξνηείλεη :α) ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ γηα ην σο άλσ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ν δηαγσληζκόο απέβε άγνλνο 

(άξζξν 106, παξ. 1, εδάθην α ηνπ Ν. 4412/2016) θαη β)ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε δηαηήξεζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο - 15) Σελ αξηζ. 692/20-12-2019 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΥΡΔΧΞΙ-Φ1) κε ηελ 

νπνία:1.Δγθξίλνληαηηα από 26/11/2019 θαη από 03/12/2019 Πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ  

Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηα ηκήκαηα Α,Β,Γ θαη 

Γ ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ 2. Αλαδεηθλύνληαη 

«πξνζσξηλνί αλάδνρνη» γηα ηα ηκήκαηα Α,Β θαη Γ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 3. 

Απνθαζίδεηαη ε απόξξηςε θαη επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα ην ηκήκα Γ 

ηεο πξνκήζεηαο - 16) ηελ από 31/12/2019 απνδέζκεπζε κε ΑΑΤ 2.499Β θαη ΑΓΑ 

6Φ3ΦΧΞΙ-Μ96 - 17) ηνλ Κ.Α. 20-7135.00102 (Αληαπνδνηηθνί Πόξνη) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 , κε ΑΓΑ:60ΒΒΧΞΙ-31Χ θαη ΑΑΤ 531Β/13-02-

2020 πνζνύ 249.946,80€ - 18) ηελ αξηζκ.10745/05-03-2020 Δπαλαιεπηηθή Πεξίιεςε 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

(20PROC006386029), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:66Γ9ΧΞΙ-ΠΦΟ), ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο 89707, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ - 19) ηελ ππ’ 

αξηζ.3153/06-03-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & 

Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή & έληππε απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 

31/03/20 - 20) ην από 02/04/2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ 

αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο, κε ην 

νπνίν πξνηείλεηαη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - 1) ε αλαθήξπμε ηεο ελ ιόγσ 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Δπαλαπξνθήξπμε ηνπ Σκήκαηνο Γ ηεο αξηζ.7/2019 Μειέηεο γηα ηελ 

Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ», σο άγνλεο, δηόηη δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά ζην 

πιαίζην ηεο ελ ιόγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. – 2) ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο, εθόζνλ ν δηαγσληζκόο απέβε άγνλνο (άξζξν 106, παξ. 1, εδάθην α 

ηνπ Ν. 4412/2016). - Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ην από 02/04/2020 πξαθηηθό ηνπ 

γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο Γ΄, ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο, 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνδεθηώλ» - 2. Αλαθεξύμεηε ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα σο 

άγνλε - θαη - 3. Απνθαζίζεηε ηελ Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 

Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=77635&tradingPartnerId=100628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=-uw3C7kB8J2coxQSD8HGMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=77635&tradingPartnerId=100628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=-uw3C7kB8J2coxQSD8HGMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=206784&tradingPartnerId=206470&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=s12UWPFbH9wqyzl66aJzbw..
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Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε ν θ. Πέηξνο Φσκάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ  

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 2-4-2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)  

2. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

3. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 

4. Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 7/2019 Γηαθήξπμεο 

2. Σνλ Κ.Α. 20-7135.00102 (Αληαπνδνηηθνί Πόξνη) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, κε ΑΓΑΜ:19REQ005653782θαη ΑΑΤ2.084Β-03/10/2019 

(ΑΓΑ:ΧΙΧΑΧΞΙ-2ΛΜ) πνζνύ 249.946,80 € 

3. Σελ αξηζ.  490-22/10/2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ 

πξνκήζεηα 

4. Σελ αξηζ.62495-31/10/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε 

νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (19PROC005778548), ηε Γηαύγεηα 

(ΑΓΑ:781ΔΧΞΙ-Γ9Α), ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 80823, ζηνλ Δζληθό 

ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 5349/01-11-2019 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

6. Σηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α. FIL ECO ΦΗΛ ΔΚΟ ΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΝΣΗΠΡΩΩΠΔΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155692 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 66527/20-11-

2019  

β. ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΗΚΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155549 θαη 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 66530/20-11-2019 

γ. ΑΒΒΑ ΓΚΔΚΑ ΚΑΗ ΤΗΟ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155940 θαη 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 66112/18-11-2019 

δ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.Β.Δ. 

ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156164 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 66250/19-11-

2019 

ε. Υ. ΥΡΗΣΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156738 θαη 

αξηζκό πξσηνθόιινπ 66276/19-11-2019 

7. Σν από 26/11/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά 

ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Γηθαηνινγεηηθά 
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πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο 

ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α. ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΗΚΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155549 

β. ΑΒΒΑ ΓΚΔΚΑ ΚΑΗ ΤΗΟ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155940 

γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.Β.Δ. 
ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156164 

δ. Υ. ΥΡΗΣΑΚΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 156738 

γηα ηα ηκήκαηα ηεο κειέηεο Α,Β θαη Γ θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη πξνηείλεηαη ε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα FIL 

ECO ΦΗΛ ΔΚΟ ΗΚΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΝΣΗΠΡΩΩΠΔΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 155692, από ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ην ηκήκα Γ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 

8. Σελ Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία αλαξηήζεθε 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 29/11/2019 

9. Σελ από 02-12-2019 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ σλ 

ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

10. Σν από 03/12/2019 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά 

ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο 

Πξνζθνξέο», κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

α. Η αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΝΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην ηκήκα Α ηεο 

πξνκήζεηαο [Πιαζηηθνί θάδνη Απνξξηκκάησλ (Πιαζηηθνί θάδνη 1.100 ιίηξσλ – 

500 ηεκ., Γίηξνρνη πιαζηηθνί 120 ιίηξσλ – 150 ηεκ.) ], γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, είλαη ε κνλαδηθή πνπ ππνβιήζεθε ζην ελ ιόγσ ηκήκα πξνκήζεηαο 

θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή πνζνύ 120.838,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) 

β. Η αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Υ. ΥΡΙΣΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο Δσο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα Β’ ηεο πξνκήζεηαο [Μεηαιιηθνί θάδνη 

απνξξηκκάησλ 1.100 ιίηξσλ/ηεκ. 103] γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, 

ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή πνζνύ 28.034,54 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) 

γ. Η αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΙΚΔ σο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζην Σκήκα Γ’ [Κιεηζηά κεηαιιηθά απνξξηκκαηνθηβώηηα 

κε πκπίεζε,/ηεκ. 2], γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή 

πνζνύ 46.872,00€(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) 

δ. Γηα ην Σκήκα Γ’ [πζθεπή ζπιινγήο θηαιώλ αλαθύθισζεο θαη ζίηηζεο 

αδέζπνησλ δώσλ,/ηεκ. 5], ην γλσκνδνηηθό όξγαλν  πξνηείλεη : α) ηελ καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, εθόζνλ γηα ην σο άλσ ηκήκα ηεο 

πξνκήζεηαο ν δηαγσληζκόο απέβε άγνλνο (άξζξν 106, παξ. 1, εδάθην α ηνπ Ν. 

4412/2016) θαη β) ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαηήξεζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

11. Σελ αξηζ. 692/20-12-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΥΡΔΧΞΙ-

Φ1) κε ηελ νπνία: 1. Δγθξίλνληαη ηα από 26/11/2019 θαη από 03/12/2019 

Πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ, γηα ηα ηκήκαηα Α, Β, Γ θαη Γ ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο γηα ηελ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=vQKTZsZntVNhczO2JN_Ijw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=vQKTZsZntVNhczO2JN_Ijw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19170&tradingPartnerId=28942&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=vQKTZsZntVNhczO2JN_Ijw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=77635&tradingPartnerId=100628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=-uw3C7kB8J2coxQSD8HGMw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=206784&tradingPartnerId=206470&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=98108230&oapc=9&oas=s12UWPFbH9wqyzl66aJzbw..
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πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ 2. Αλαδεηθλύνληαη «πξνζσξηλνί αλάδνρνη» γηα 

ηα ηκήκαηα Α,Β θαη Γ ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο 3. Απνθαζίδεηαη ε απόξξηςε θαη 

επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην ηκήκα Γ ηεο πξνκήζεηαο 

12. Σελ από 31/12/2019 απνδέζκεπζε κε ΑΑΤ 2.499Β θαη ΑΓΑ 6Φ3ΦΧΞΙ-Μ96 

13. Σνλ Κ.Α. 20-7135.00102 (Αληαπνδνηηθνί Πόξνη) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, κε ΑΓΑ:60ΒΒΧΞΙ-31Χ θαη ΑΑΤ 531Β/13-02-2020 πνζνύ 

249.946,80€ 

14. Σελ αξηζ. 10745/05-03-2020 Δπαλαιεπηηθή Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC006386029), ηε 

Γηαύγεηα (ΑΓΑ:66Γ9ΧΞΙ-ΠΦΟ), ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 89707, ζηνλ 

Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ 

15. Σελ ππ’ αξηζ. 3153/06-03-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή & 

έληππε απνζθξάγηζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 31/03/20 

16. Σν από 02/04/2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά 

ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ελ ιόγσ ηκήκαηνο, κε ην 

νπνίν πξνηείλεηαη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

1) Η αλαθήξπμε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Δπαλαπξνθήξπμε ηνπ 

Σκήκαηνο Γ ηεο αξηζ.7/2019 Μειέηεο γηα ηελ Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνδεθηώλ», σο 

άγνλεο, δηόηη δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

2) Η καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, εθόζνλ ν 

δηαγσληζκόο απέβε άγνλνο (άξζξν 106, παξ. 1, εδάθην α ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ην από 02/04/2020 

πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο Γ΄, ηεο αξηζ. 

7/2019 κειέηεο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνδεθηώλ» θαη σο εθ ηνύηνπ: 

 

1] Κεξύζζεη ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα σο άγνλε, δηόηη δελ ππνβιήζεθε θακία 

πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο ελ ιόγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

3] Δγθξίλεη ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο. 

 

 

       Ο Πξόεδξνο                                    Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 
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