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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ (ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ) 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι για τις ανάγκες της διοργάνωσης της εξαμηνιαίας συνάντησης εργασίας και 
ταυτόχρονα την επίδειξη του έργου Waste4Think στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του HORIZON 2020 
που υλοποιείται από 18 εταίρους (πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς & ιδιωτικό 
τομέα) σε 7 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κοινοπραξία, όπως ειδικότερα 
περιγράφεται στην υπ’ αριθμό 6/2018 Μελέτη, της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Ανακύκλωσης 

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 562/2018 Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 18REQ002584333 2018-01-25.  

8) Την 76/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΣΧΗΩΗΔ-ΔΤ4 σύμφωνα με την 
οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί για την ΟΜΑΔΑ Η της παραπάνω Μελέτης, πίστωση ποσού 
620,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 20.6699.15 «Λοιπά λειτουργικά Έξοδα για τις ανάγκες του 
προγράμματος WASTE4THINK» του ΟΕ 2018, και έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 18REQ002601943 2018-01-30 (εγκεκριμένο).  
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9) Την με αριθμό πρωτοκόλλου Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3682/30-1-2018 με ΑΔΑ: 
7ΝΙΞΩΗΔ-ΣΚΔ 

10) Την με αριθμό 95/30-1-2018 Αριθμό Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ: 62ΧΔΩΗΔ-ΥΕΝ με την 
οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της προμήθειας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
της. 

11) Την με αρ.πρωτ.4373/2-2-2018 κατατεθείσα Προσφορά (για την ΟΜΑΔΑ Η) της εταιρείας 
«ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ» 

12) Το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία  εισηγείται 
την ανάθεση προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ Η της Μελ. 6/2018 με τίτλο: «Προμήθειες & υπηρεσίες 
για τη διοργάνωση εξαμηνιαίας συνάντησης /επίδειξης, στο πλαίσιο υποχρεώσεων του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think» στην εταιρεία «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ» έναντι του 
ποσού των 300,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (72,00€), σύνολο προσφοράς 372,00€, διότι η τιμή είναι  
συμφέρουσα για το Δήμο και δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τιμές της αγοράς.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουμε την προμήθεια  της ΟΜΑΔΑΣ Η, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Μελ. 6/2018 με 
τίτλο: «Προμήθειες & υπηρεσίες για τη διοργάνωση εξαμηνιαίας συνάντησης /επίδειξης, στο 
πλαίσιο υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think» της Δ/νσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης, στην εταιρεία «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 999267284 
ΔΟΥ:ΦΑΕ Αθηνών και στοιχεία: Λεωφ.Μεσογείων 99 ΤΚ 11526 Αθήνα, τηλ. 210 6830404, έναντι του 
ποσού των 300,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%(72,00€), σύνολο προσφοράς 372,00€.  

 
Β. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την  ανάρτηση της παρούσης 

απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Waste4Think και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 
εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6699.15 «Λοιπά λειτουργικά Έξοδα για 
τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK» του ΟΕ 2018.   

 
Δ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνει  με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την 

υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.   
  
Ε. Η παράδοση της προμήθειας στο Αμαξοστάσιο του Δήμου  και θα συμφωνηθεί κατόπιν 

επικοινωνίας με το Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν την παράδοση, η οποία θα εκτελεστεί με 
έξοδα του προμηθευτή και θα ειδοποιηθεί η επιτροπή παραλαβής από τον αρμόδιο προϊστάμενο ή 
επιβλέποντα. 

     

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
 
 
 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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