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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ  1ο:  «Λήψη  απόφασης  για  την  επικύρωση  ή  μη,  του  πρακτικού  της  «

΅Επιτροπής  διερεύνησης  Τιμών»  για  το  σύνολο  των  προμήθειών  που

περιλαμβάνονται  στην  πράξη  «  Ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  γωνιών  ανακύκλωσης

Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος « Αντώνης

Τρίτσης».

Στη Σέριφο σήμερα, 05 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. στο Δημοτικό

Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση, δια

περιφοράς,  η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2108-03/05/2021 πρόσκληση

του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος         
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

7.  Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος

                   

               κανείς



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη .

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών  της  επιτροπής  την  ανάγκη  επικύρωσης  του  πρακτικού  της  «Επιτροπής

Διερεύνησης  Τιμών»  για  το  σύνολο  των  προμήθειών  που  περιλαμβάνονται  στην

πράξη  «  Ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  γωνιών  ανακύκλωσης  Δήμου  Σερίφου»,  στο

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης»,  σύμφωνα με

τον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Πολυκέντρο Ανακύκλωσης Υλικών με παροχή οικονομικού 
εργαλείου προς τους δημότες.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Κάθε Πολυκέντρο ανακύκλωσης θα περιλαμβάνει: (α) 1 
αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και 
πλαστικών υλικών, (β) 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης 
γυάλινων υλικών, (γ) 1 κάδο για συλλογή χάρτινων υλικών, 
που τοποθετείται εντός του Πολυκέντρου, (δ) 1 εξωτερική 
μεταλλική κατασκευή που περικλείει το σύνολο του ανωτέρω 
εξοπλισμού.
Το κάθε αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης υλικών πρέπει να 
διαθέτει εξοπλισμό που να πραγματοποιεί αυτόματα την 
παραλαβή, αναγνώριση, αρχική επεξεργασία και αποθήκευση 
σε κάδο/ους των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών, 
αντίστοιχα και αναλόγως του προσφερόμενου συνδυασμού 
μηχανημάτων, με τη δυνατότητα παροχής οικονομικού 
εργαλείου ανά τεμάχιο αποβλήτου υλικού.
Για το αυτόματο πολυμηχάνημα ανακύκλωσης πλαστικών και 
μεταλλικών υλικών πρέπει η μέγιστη ταχύτητα παραλαβής να 
ανέρχεται σε 100 τεμάχια ανά λεπτό, ενώ για το αυτόματο 
μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών πρέπει η μέγιστη 
ταχύτητα παραλαβής να ανέρχεται σε 40 τεμάχια ανά λεπτό.
Το Πολυκέντρο ανακύκλωσης θα πρέπει να επεξεργάζεται τα 
υλικά με τη χρήση των αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης
υλικών με τους ακόλουθους τρόπους: α) συμπίεση των 
πλαστικών υλικών, β) συμπίεση των μεταλλικών υλικών, γ) 
θρυμματισμός των γυάλινων υλικών. Τα χάρτινα υλικά θα 
συλλέγονται, χωρίς υποχρέωση συμπίεσης, στον ειδικό κάδο 
συλλογής.
Η επιφάνεια κάλυψης του Πολυκέντρου ανακύκλωσης θα 
πρέπει να είναι έως 30 τ.μ. 
Η χωρητικότητα αποθήκευσης του Πολυκέντρου 
ανακύκλωσης, εντός των χώρων αποθήκευσης των αυτόματων 
μηχανημάτων ανακύκλωσης υλικών, θα πρέπει να είναι η 
ακόλουθη: α) τουλάχιστον 3.000 τεμαχίων πλαστικών υλικών 
(μέσου μεγέθους 0,5lt) β) τουλάχιστον 12.000 τεμαχίων 
μεταλλικών υλικών (μέσου μεγέθους 0,33lt) γ) τουλάχιστον 
400 τεμαχίων γυάλινων υλικών (μέσου μεγέθους 0,33lt) δ) 
τουλάχιστον 200 lt χάρτινων υλικών, εντός του ειδικού κάδου 
συλλογής.
Το κάθε αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης υλικών θα πρέπει 



να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από άτομα με αναπηρίες 
και γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα, που χρησιμοποιούν 
αμαξίδιο για τις μετακινήσεις τους, όσο και από άτομα μικρού 
ύψους (π.χ. μικρά παιδιά). Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον «Οδηγό Σχεδιασμού» του Γραφείου ΑμεΑ / 
ΥΠΕΧΩΔΕ με τίτλο «Σχεδιάζοντας για Όλους» (1998) 
αναφορικά με τον «αστικό εξοπλισμό», το ύψος τοποθέτησης 
της υποδοχής των υλικών για κάθε αυτόματο μηχάνημα 
ανακύκλωσης υλικών θα πρέπει να βρίσκεται σε μία ζώνη 
υψών που κυμαίνεται μεταξύ περίπου 0,90 μ. και 1,20 μ. από 
το έδαφος. 
Η προσφερόμενη δωρεάν εγγύηση στον Δήμο θα είναι, 
τουλάχιστον, τέσσερα (4) έτη, από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του κάθε Πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών.

1η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ENVIPCO 
HELLAS 

290.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης 
Υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες.

2η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΑΝ

310.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης 
Υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ
ΕΣΗΔΗΣ

300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης 
Υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, 
βάσει της υπ’ αριθμ. «6945/23-06-2020 Διακήρυξης της 
ΟΜΑΔΑΣ Ε Προμήθεια εξοπλισμού Προγραμμάτων ΔσΠ» της
Αναθέτουσας Αρχής «Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής», με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94019.

Κατόπιν των ανωτέρω δεδομένων, ο Πίνακας Τεκμηρίωσης του Προϋπολογισμού της 
προμήθειας είναι ως κατωτέρω:

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ(€)

1 Πολυκέντρα 
ανακύκλωσης υλικών

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 300.000,00 1.200.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.200.000,00
Φ.Π.Α. 24% 288.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 1.488.000,00

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx


Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις:

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής  δημοπρασιών και  διαγωνισμών,  για  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.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού  πλην των  περιπτώσεων που  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Την υπ’ αριθ. 20/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  επικύρωση  του  υπ’  αριθ.  2111/05-05-2021  πρακτικού  της  «  Επιτροπής

Διερεύνησης  Τιμών»  για  το  σύνολο  των  προμηθειών  που  περιλαμβάνονται  στην

πράξη  «  Ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  γωνιών  ανακύκλωσης  Δήμου  Σερίφου»,  στο

πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης».



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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