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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 2558  /  18592  /  09  -  05  -201  9  (ΑΔΑ:7ΖΕ9Ω93-ΥΚΤ)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με

την  οποία  εγκρίθηκε 14/2019 Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος  και  η  Προμήθεια  Σάκων Απορριμμάτων για  τις  ανάγκες  του  Δήμου, με  τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
516/03-04-2019(ΑΔΑ:ΩΝΟΑΩ93-4ΒΦ)  Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης  στον
Κ.Α.20.6634.0001  ”Προμήθεια  Ειδών  Καθαριότητας  και  Ευπρεπισμού–σακούλες
απορριμμάτων” ποσού 23.746,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

8) Την υπ’ αριθ. 18805/13-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’ αρ.  19154/15-05-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.”
ποσού 23.113,60  €   

10) Την υπ’  αρ.  24904/20-05-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα  προσφορά της  εταιρίας  “ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” ποσού 22.583,50  €   

11) Το  υπ' αριθ 19REQ004867986  πρωτογενές αίτημα με  CPV:  42420000-6 με τίτλο «Κάδοι,
Πτύα, Αρπάγες και Λαβές για Γερανούς ή Εκσκαφείς»

12) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όμοιες:

13)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε  την  Προμήθεια  Σάκων  Απορριμμάτων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου όπως  ειδικότερα
περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,  στην εταιρεία  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΦΜ
093257483, Δ.Ο.Υ ΑΧΑΡΝΩΝ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ, Τ.Κ.:13671,
Πόλη: ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ.: 210-2443651, email:panvalplasts@yahoo.gr σύμφωνα με τα ποσά του παρακάτω
πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

ΑΔΑ: Ω3ΧΞΩ93-Σ3Ε



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
Σακούλα Ελαφρού 
Τύπου 60x80 cm TEMAXIO 50.500 0,055 2.777,5

2
Σακούλα Ελαφρού 
Τύπου 80x110 TEMAXIO 60.500 0,135 8.167,5

3
Σακούλα Βαρέως 
Τύπου 110x130 cm TEMAXIO 25.500 0,285 7.267,5

ΣΥΝΟΛΟ 18.212,5 €
ΦΠΑ 4371,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.583,50€
Ολογράφως:    Είκοσι  δύο  χιλιάδες  πεντακόσια  ογδόντα  τρία  ευρώ  και  πενήντα  λεπτά  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Τ  εχνική Έκθεση  
Όλες  οι  σακούλες  απορριμμάτων  θα  είναι  κατασκευασμένες  από  πρωτογενές  100%  ανακυκλώσιμο
μεσομοριακό πολυαιθυλένιο (HMDPE), χρώματος κεραμιδί, με διαστάσεις και ελάχιστη επιθυμητή μηχανική
αντοχή ως κατωτέρω:

• Διάσταση 60 x 80 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 10 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 60 gr κατά ASTM D1709.

• Διάσταση 80 x 110 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 15 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 80 gr κατά ASTM D1709.

• Διάσταση 110 x 130 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 20 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 100 gr κατά ASTM D1709.

Οι σακούλες θα φέρουν την ονομασία και λογότυπο του Δήμου Διονύσου τυπωμένα σε μαύρο χρώμα. 

Οι σάκοι θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί μη τήρηση των προδιαγραφών επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με
έξοδα του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού
και  αποστολής  του  νέου  είδους  σε  αντικατάσταση  του  ακατάλληλου,  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον
προμηθευτή.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και οι η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην
Αποθήκη του Δήμου Διονύσου τμηματικά και εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε έγγραφη ενημέρωση
του αναδόχου

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΑΔΑ: Ω3ΧΞΩ93-Σ3Ε
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