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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

9/2020
από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 9ο : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας & Ευρυμενών».
Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
652/25.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος
5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Θέμα
: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας & Ευρυμενών».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται:
«…4. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή
παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους
Συνδέσμων τους συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια
υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)….
….9. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του
συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο
Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των γενικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων
διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
όπως ισχύουν και ιδίως: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τις διατάξεις
της υπ’ αριθ. 56902/215/17 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Με την υπ’ αριθμ. 231/2019 (ΑΔΑ:ΩΜ5ΓΩ6Ι-Γ3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61
του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019.
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών
καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου και εγκρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών
καθαριότητας:
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των
οικισμών Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου (Δρομολόγιο Ι)
των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που
περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της Διακήρυξης.
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των
οικισμών Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της
Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά
στον Πίνακα Ι της Διακήρυξης.
- Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των
οικισμών Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ)
της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά
στον Πίνακα Ι της Διακήρυξης.
Επιπλέον, καθορίστηκε ως τρόπος δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών» συνολικού προϋπολογισμού
200.458,40 ευρώ, η διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
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Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 2/2020
μελέτη για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών», που
περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Τεύχος Τιμολογίου, Τεύχος Προϋπολογισμού, Τεύχος
Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδιο Διακήρυξης και Περίληψης Διακήρυξης.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 3 παρ. θ του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως:
Α. Να εγκρίνετε τα τεύχη δημοπράτησης της με αριθμό 2/2020 μελέτης, που συντάχθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης η οποία είναι πολυετής, ανέρχεται στο ποσό των 200.458,40 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%), θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου Κ.Α.:02.20.6142.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020 με ποσό 171.988,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 2021 με ποσό 28.470,40 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%).
Β. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης της με αριθμό 02/2020
μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1θ’ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις»,
- τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 υποπαρ.20στ του ν. 4254/2014 (Α’ 85),
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Α' 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την υπ’ αριθ. 56902/215/17 (Β΄1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020,
που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ:
Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 117/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΑ1Ω6Ι-ΘΗΘ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
με την οποία διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών»,
- την με αριθμό 231/2019 (ΑΔΑ: ΩΜ5ΓΩ6Ι-Γ3Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του
Ν.4635/2019»,
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την με αριθμό 2/2020 μελέτη, που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας &
Ευρυμενών», συνολικού προϋπολογισμού 200.458,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%),
την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε τα τεύχη δημοπράτησης της με αριθμό 2/2020 μελέτης, που συντάχθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης η οποία είναι πολυετής, ανέρχεται στο ποσό των 200.458,40 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%), θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου Κ.Α.:02.20.6142.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020 με ποσό 171.988,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 2021 με ποσό 28.470,40 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%).
Β. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης της με αριθμό 02/2020
μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ. Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας & Ευρυμενών» έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ 117/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΑ1Ω6ΙΘΗΘ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου 02.20.6142.02 του
προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020 με ποσό 171.988,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 2021 με ποσό 28.470,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του
24%).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

