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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 301/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  34ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 22931/18-10-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικών  διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών   προσφορών και οικονοµικών 
προσφορών του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων 
χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων», της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου 
Εορδαίας» µε κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προϋπολογισµού 121.495,20  €  ευρώ µε ΦΠΑ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών το 
υπ’αριθµ. 22738/18-10-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών  διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών   προσφορών και 
οικονοµικών προσφορών του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή 
προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 11131/26-5-2021). 
Σχετ.: (α) Το µε Α.Π. 12903/17-6-2021  Πρακτικό της Επιτροπής 

             (β) Το µε Α.Π. 22676/14-10-2021  Πρακτικό της Επιτροπής 
Σε συνέχεια των υπό στοιχείων (α) (β) εν θέµατι σχετικών, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 12903/17-6-2021  πρακτικού διενέργειας-  αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και του µε αριθµ. 22676/14-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή 
προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» . 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης  , έγιναν µε την 131/2021 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ποσό προϋπολογισµού 121.495,20 €. 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε τις   αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  (ΑΑΥ ) 199/25-1-2021 και 
200/25-1-2021. 
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Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 11131/26-5-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Πέµπτη  
17/6/2021.  
Στο διαγωνισµό κατατέθηκαν µία προσφορά:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Ποσό Οικονοµικής 
Προσφοράς µε Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

227552 119.102,00 

 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 
Θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ. 12903/17-6-2021  πρακτικό διενέργειας-  αποσφράγισης δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 17 Ιουνίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 11131/26-5-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 133008 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, 
δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008665962. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:  
1) Μπογδάνη Καλλιρόη, Πρόεδρος  
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος  
3) Θεοφανιδου Αλεξανδρα, Αναπληρωµατικό Μέλος  
 Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 11-6-2021 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 17-6-2021 και ώρα 10:00 π.µ.  
1.Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 133008 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό µία προσφορά 
από τον παρακάτω συµµετέχοντα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 
υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα υποβολής προσφοράς 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

11-06-2021 

 

 14:11:25  

 

  
 

…………………………………………………………………… 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  
1. την υπ’ αριθ. 11131/26-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. την µοναδική υποβληθείσα προσφορά  
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
4. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 199 και 200/25-1-2021 µε την οποία διατίθεται η σχετική πίστωση 
από τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2021  
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:  
1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 
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1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

227552 

3. Την συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του ως ανωτέρω αναφερόµενου 
συµµετέχοντα…..» 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προεβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το υπ’αριθµ 
22676/14-10-2021 πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή 
προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων»  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης , σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαµηλότερη τιµή , ήτοι Γενικό 
Σύνολο Α,Β,Γ οµάδων 119.102,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 301/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 , όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. τις διατάξεις του ν 4782/2021 
4. την υπ’αριθµ 5/2021 ΑΟΕ  
5. την υπ’αριθµ. 1723/05-05-2021 θετική γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Π.∆.Μ. 
6. την υπ’αριθµ. 9317/6-5-2021εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 
7. το πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 20REQ006280964 και εγκεκριµένο 21REQ008086447 & 
21REQ008086582 
8. την µε αριθµ. : 2/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: 
«Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων του 
∆ήµου Εορδαίας» 
9. τις υπ’αριθµ 113/2021 & 131/2021 ΑΟΕ 
10. την υπ’ αριθ. 11131/26-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
11. το µε αριθµ. 12903/17-6-2021  πρακτικό διενέργειας-  αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 22676/14-10-2021 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του 
ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής 
αστικών βιοαποβλήτων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει το µε αριθµ. 12903/17-6-2021  πρακτικό διενέργειας-  αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών και το µε αριθµ. 22676/14-10-2021 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
του ανοικτού   διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής 
αστικών βιοαποβλήτων», µε κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προϋπολογισµού 121.495,20  €  ευρώ µε 
ΦΠΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης. 
2.   Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και πιο συγκεκριµένα : 
Αποδέχεται την  προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο 
παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

227552 

 

ΑΔΑ: Ψ24ΤΩΡ6-Θ78



 4

3. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε ως προσωρινό ανάδοχο της 
προµήθειας «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών 
βιοαποβλήτων» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης , σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε την χαµηλότερη τιµή , ήτοι Γενικό Σύνολο Α,Β,Γ οµάδων 119.102,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ. 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 
11131/26-5-2021 Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 301/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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