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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης :  
 

Προς:

Τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 12161/03-02-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2021, που αφορά στην τροποποίηση της με 

αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009372429 2021-10-15) σύμβασης, της 

εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 

094270233/Δ.Ο.Υ. Αιγίου, για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, 

πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων περιστάσεων 

(Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση).

   Β. Τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 σύμβασης, σε μηνιαίο τίμημα 

στην τιμή των 152.939,13 € πλέον ΦΠΑ 24% (μηνιαίο κόστος βάσει αρχικής σύμβασης 

132.990,55 € Χ 15,00%) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, 

για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης 

οδών.».

Κύριε Πρόεδρε,

Στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2021 κατατέθηκε το με αριθ. πρωτ. 3637/13-01-2023 

αίτημα της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 

094270233/Δ.Ο.Υ. Αιγίου, που αφορά στην τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 42617/15-10-2021 

(ΑΔΑΜ: 21SYMV009372429) σύμβασης, συμβατικού ποσού 5.936.698,15 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24 %, με διάρκεια υλοποίησης από 15-10-2021 και για τρία (3) έτη, για την παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, λόγω ανωτέρας βίας και 

απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν με την διάδοση του κορωνοϊού, τον πόλεμο στην 

Ουκρανία και την οικονομική και ενεργειακή κρίση, γεγονότα που οδήγησαν στην αύξηση της τιμής 

των πρώτων υλών, των μεταφορικών εξόδων και των υγρών καυσίμων.
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Για τον λόγο αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα την γνωμοδότηση επί του αιτήματος της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 

171/13.11.2017 τεύχος Α’) με την οποία προστέθηκε η περ. 1ζ στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και 

παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής του Δήμου, για:

 Α. την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 12161/03-02-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για το έτος 2021, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 

(ΑΔΑΜ: 21SYMV009372429 2021-10-15) σύμβασης, της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία 

Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 094270233/Δ.Ο.Υ. Αιγίου, για την παροχή 

υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών, λόγω ανωτέρας βίας και 

απρόβλεπτων περιστάσεων (Covid-19,πόλεμος στην Ουκρανία, οικονομική και ενεργειακή κρίση) και

 Β. την τροποποίηση ή μη της με αρ. πρωτ. 42617/15-10-2021 σύμβασης, σε μηνιαίο τίμημα στην 

τιμή των 152.939,13 € πλέον ΦΠΑ 24% (μηνιαίο κόστος βάσει αρχικής σύμβασης 132.990,55 € Χ 

15,00%) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών 

αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης κάδων και σάρωσης οδών.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
  Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορ/των

    Ευστάθιος Τοπαλίδης
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