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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 12/04/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  16021 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος 
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
                                                              
  

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθ 138/2019 ΑΟΕ για την ανάθεση της 
προµήθεια υπηρεσίας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών. 

 
Με την αριθ. 218/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκαν αµφότερα  οι όροι των διαγωνιστικών 
τόσο της συνοπτικής  όσο και της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την 
ανάθεση της υπηρεσίας αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν 
έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις , επήλθαν ουσιώδεις 
µεταβολές στο Ν.4412/2016 (Α΄147).    
 
Προκείµενου για την εναρµόνιση του κείµενου των όρων διακήρυξης τόσο του 
συνοπτικού όσο και τα ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας το Τµήµα Προµηθειών 
συνέταξε αυτούς ενσωµατώνοντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις. .  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016 (Α΄147).   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 

τεύχος Α'): 

3. Την αριθ. 138/2019 ΑΟΕ  

προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 

1. να τροποποιήσει την αριθ 138/2019 ΑΟΕ, εγκρίνοντας τους παρόντες 

επισυναπτόµενους όρους, τόσο της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, 

όσο και της ανοικτής άνω των ορίων διαδικασίας σύµφωνα µε την αριθ. 

3/2019 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
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2. να συµπληρώσει την αριθ. 128/2019 ΑΟΕ ως προς την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού µε το τρίτο µέλος και τον/την  αναπληρωµατικό αυτών, και 

τον ορισµό Προέδρου της επιτροπής ∆ιαγωνισµού: 

 

• Τακτικό Μέλος Επιτροπής: 

• Αναπληρωµατικό Μέλος Επιτροπής : 

και Πρόεδρος ορίζεται:  

 
 
 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

 
 
 

                                      Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 

 

 


