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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

38/2020

από το πρακτικό της 5ης/24.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 4ο : Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016.
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 24.03.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 2864/20.03.2020 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός
υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
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Θέμα 4 : Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 14/14-3-2020 (ΦΕΚ 64 Α΄/14-3-2020) θεσμοθετήθηκαν
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 24 της εν λόγω Πράξης υιοθετήθηκαν κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Ειδικότερα στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 ορίζεται: «3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη
λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν
προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους,
είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη
διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως».
Περαιτέρω στην παρ. 7 του άρθρου 24 της ΠΝΠ 14/14-3-2020 διευκρινίζεται:
«α. Αποφάσεις ΟΤΑ α' και β' βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87).
β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα
συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του
άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους
στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση».
Περαιτέρω, στην Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020) και ειδικότερα στο άρθρο 10 αυτής,
θεσμοθετήθηκαν κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ:
«3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
β. Η κατά την περ. α' ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ».
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ……… γ) στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα
αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη.»
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Στις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 αναφέρεται: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής
των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221
παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) ……………., β) λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή γ) ……………
4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την
ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία
διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται
από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης».
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61».
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή:
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ……..
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την
απευθείας ανάθεση».
Παρατίθενται ακόμη οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, στις οποίες ορίζονται τα εξής:
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων
χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι
σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής
επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός
της οποίας αυτές παρέχονται».
Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου, ο δήμος μας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναμικό για την καθαριότητα:
- Τρεις (3) οδηγούς (τακτικούς υπαλλήλους),
- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας (τακτικούς υπαλλήλους),
- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου,
- Έξι (6) εργάτες καθαριότητας που προσλήφθηκαν από την 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ένας ανήκει
στην κατηγορία ΑΜΕΑ).
Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής:
Οι τρεις μόνιμοι οδηγοί και έξι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων, και στις εργασίες συλλογής και
μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (1 πλήρωμα ανά απορριμματοφόρο), οι υπόλοιποι στον καθαρισμό
κοινοχρήστων χώρων. Επιπλέον, στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
απασχολούνται τρεις χειριστές μηχανημάτων έργων-φορτηγών, δύο εργάτες στην υπηρεσία κοιμητηρίων
και 1 εργάτης πρασίνου. Σημειώνεται δε ότι κάθε έτος χρησιμοποιείται και ένας ικανός αριθμός
συμβασιούχων.
Στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα μας και την παγκόσμια κοινότητα συγκυρία, λόγω των
απρόβλεπτων και δυσμενών συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και μετά από τη λήψη
των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το Τμήμα Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου δηλώνει ότι με το εναπομείναν προσωπικό έχουν ανακύψει
σοβαρές δυσχέρειες στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος, με αποτέλεσμα να
αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων στο Δήμο μας.
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Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι ο Δήμος μας με το προσωπικό που διαθέτει πλέον, λόγω των
αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο της συλλογής και μεταφοράς
των στερεών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας του συνόλου των
κοινόχρηστων χώρων και των δημοτικών κτιρίων σε όλες τις Κοινότητες, καθώς και των εργασιών
συντήρησης χώρων πρασίνου. Αδυνατεί να ανταποκριθεί με το υφιστάμενο προσωπικό στις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας σε όλη τη διοικητική του επικράτεια, ώστε να παράσχει κατά τον βέλτιστο τρόπο υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες σε κρίσιμους τομείς (καθαριότητα - αποκομιδή απορριμμάτων,
συντήρηση πρασίνου), που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την καθημερινότητα
των πολιτών.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ανάθεση σε ιδιώτη, προσφεύγοντας στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016, μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων για τις οποίες στην παρούσα συγκυρία
υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.
Ειδικότερα, προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη οι εξής υπηρεσίες:
• 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 δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
• 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 δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
• 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 δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που
περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των
οικισμών Μαρμαρίνης - Δήμητρας – Αμυγδαλής -Καστρίου - Πλασιάς (Δρομολόγιο ΙV) της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται
αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
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Πίνακας Ι: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Δρομολογίων
για δύο (2) μήνες συνολική χρονική διάρκεια σύμβασης

Πίνακας
Δρομολογίων

Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΚουτσουπιάΚόκκινο ΝερόΠλατιά ΆμμοςΣτόμιο Δ.Ε.
Μελιβοίας και
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙ:
Καρίτσα-ΣτόμιοΟμόλιοΠαλαιόπυργοςΑλεξανδρινή Δ.Ε.
Ευρυμενών

Δρομολόγιο ΙΙΙ:
ΡακοπόταμοςΠολυδένδριΑγιόκαμποςΣωτηρίτσαΒελίκα Δ.Ε.
Μελιβοίας

Δρομολόγιο
ΙV:
ΜαρμαρίνηΔήμητραΑμυγδαλήΚαστρίΠλασιά Δ.Ε.
Λακέρειας

Μήνας
Απρίλιος 2020
Μάιος 2020

Αριθμός
Δρομολογίων
9
8

Αριθμός
Δρομολογίων
7
8

Αριθμός
Δρομολογίων
12
12

Αριθμός
Δρομολογίων
4
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

17

15

24

8

380,00

380,00

340,00

300,00

Μερικό Σύνολο
(σε ευρώ)

6.460,00

5.700,00

8.160,00

2.400,00

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)

22.720,00
5.452,80

Συνολικός
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)

28.172,80

Ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι,
ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα (64), για συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας και ειδικότερα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του έτους 2020.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.172,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (22.720,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.452,80 ευρώ για ΦΠΑ 24%).
Στην περίπτωση που η έκτακτη ανάγκη εξακολουθεί να υφίσταται, η σύμβαση με τον ανάδοχο θα
παραταθεί για άλλους 2 μήνες, κατόπιν νεότερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα ληφθεί
πριν την εκπνοή της αρχικής συμβατικής προθεσμίας. Με την ίδια απόφαση θα γίνει δεσμευτική εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή των αναγκαίων
επιπλέον πιστώσεων.
Τα δρομολόγια, για τους επιπλέον δύο (2) μήνες της παράτασης, θα εκτελούνται σύμφωνα με το κάτωθι
ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων του Πίνακα ΙΙ, με την εξής συχνότητα ανά μήνα και ανά Δημοτική
Ενότητα:
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Πίνακας ΙΙ: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Δρομολογίων
για τους επιπλέον δύο (2) μήνες της παράτασης διάρκειας της σύμβασης
Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΔρομολόγιο ΙΙΙ:
ΚουτσουπιάΔρομολόγιο ΙΙ:
ΡακοπόταμοςΔρομολόγιο ΙV:
Κόκκινο ΝερόΚαρίτσα-ΣτόμιοΠολυδένδριΜαρμαρίνηΠλατιά ΆμμοςΟμόλιοΑγιόκαμποςΔήμητραΣτόμιο Δ.Ε.
ΠαλαιόπυργοςΣωτηρίτσαΑμυγδαλήΠίνακας
Μελιβοίας και
Αλεξανδρινή Δ.Ε.
Βελίκα Δ.Ε.
Καστρί-Πλασιά
Δρομολογίων
Ευρυμενών
Ευρυμενών
Μελιβοίας
Δ.Ε. Λακέρειας
Μήνας
Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2020

Αριθμός
Δρομολογίων
9
21

Αριθμός
Δρομολογίων
9
13

Αριθμός
Δρομολογίων
21
35

Αριθμός
Δρομολογίων
4
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

30

22

56

8

380,00

380,00

340,00

300,00

Μερικό Σύνολο (σε
ευρώ)

11.400,00

8.360,00

19.040,00

2.400,00

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)

41.200,00
9.888,00

Συνολικός
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)

51.088,00

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση ισόχρονης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για άλλους δύο μήνες, η
σύμβαση θα εκτελεστεί συνολικά για τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με τον κάτωθι Συγκεντρωτικό Πίνακα
Δρομολογίων:
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Δρομολογίων: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Δρομολογίων κατόπιν παράτασης,
για τέσσερις (4) μήνες συνολική χρονική διάρκεια σύμβασης
Δρομολόγιο Ι:
ΠαλιουριάΔρομολόγιο ΙΙΙ:
ΚουτσουπιάΔρομολόγιο ΙΙ:
ΡακοπόταμοςΔρομολόγιο ΙV:
Κόκκινο ΝερόΚαρίτσα-ΣτόμιοΠολυδένδριΜαρμαρίνηΠλατιά ΆμμοςΟμόλιοΑγιόκαμποςΔήμητραΣτόμιο Δ.Ε.
ΠαλαιόπυργοςΣωτηρίτσαΑμυγδαλήΠίνακας
Μελιβοίας και
Αλεξανδρινή Δ.Ε.
Βελίκα Δ.Ε.
Καστρί-Πλασιά
Δρομολογίων
Ευρυμενών
Ευρυμενών
Μελιβοίας
Δ.Ε. Λακέρειας
Μήνας
Απρίλιος 2020
Μάιος 2020
Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2020

Αριθμός
Δρομολογίων
9
8
9
21

Αριθμός
Δρομολογίων
7
8
9
13

Αριθμός
Δρομολογίων
12
12
21
35

Αριθμός
Δρομολογίων
4
4
4
4

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Δαπάνη
Δρομολογίου (σε
ευρώ)

47

37

80

16

380,00

380,00

340,00

300,00

Μερικό Σύνολο (σε
ευρώ)

17.860,00

14.060,00

27.200,00

4.800,00

Γενικό Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ (24%)

63.920,00
15.340,80

Συνολικός
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)

79.260,80

Ο συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν, σύμφωνα με τον Συγκεντρωτικό
Πίνακα, ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180), για συνολικό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας και ειδικότερα για τη χρονική περίοδο από τον
Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2020.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.260,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (63.920,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.452,80 ευρώ για ΦΠΑ 24%).
Το Τμ. Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε τη μελέτη με αριθμό 14/2020 για την
παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», η
οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο συνολικός προϋπολογισμός
για την υπηρεσία ανέρχεται σε:
- 28.172,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για δύο (2) μήνες συνολική χρονική διάρκεια
σύμβασης,
- 79.260,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τέσσερις (4) μήνες συνολική χρονική διάρκεια
σύμβασης, κατόπιν νεότερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της ισόχρονης
παράτασης.
Η μελέτη περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, Τεύχος
Τιμολογίου και Τεύχος Όρων Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης.
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας
Α. Να διαπιστώσετε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων,
με ίδια μέσα του δήμου, όπως περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και ως εκ τούτου την
ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη αυτών.
Β. Να εγκρίνετε την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών:
• 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 δύο
(2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που
περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• 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 δύο (2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι
και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• 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 δύο (2) μηνών (με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους
Πίνακες Ι και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των
οικισμών Μαρμαρίνης - Δήμητρας – Αμυγδαλής -Καστρίου - Πλασιάς (Δρομολόγιο ΙV) της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι
και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Γ. Να εγκρίνετε την ανάθεση της σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ.
γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Δ. Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με την
εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων ποσού 28.172,80 ευρώ, για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 10 της από 11-032020 ΠΝΠ όπου ορίζεται ότι η αναμόρφωση εγκρίνεται υποχρεωτικά στην πρώτη μετά την ανάθεση
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 14/2020
μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας.
ΣΤ. Να καθορίσετε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Τεύχος Όρων
Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
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Ζ. Να συγκροτήσετε την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και να ορίσετε τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον
αναπληρωματικό του Προέδρου.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό η
Επιτροπή θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Η απορία μας είναι γιατί απορρίψαμε σε προηγούμενη
διαγωνιστική διαδικασία την πρόσφορα της ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τώρα ζητάτε να
διαπραγματευτούμε με μεγαλύτερες τιμές ανά δρομολόγιο. Δρομολόγιο 1 380,00, Δρομολόγιο 2 380,00,
Δρομολόγιο 3 340,00. Θα ψηφίζουμε όχι».
-

Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής:
«Οι τιμές που αναφέρονται στην εισήγηση είναι οι αρχικές, μετά τη διαπραγμάτευση και τη διαμόρφωση
των τελικών ποσών θα αποφασίσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι μετά
τις άδειες και λόγω της πανδημίας, αναθέτουμε την αποκομιδή και της Δ.Ε. Λακέρειας, η οποία δεν
συμπεριλαμβάνονταν στον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός που αφορά στην υπηρεσία: «Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών» θα συνεχίσει με νέα προκήρυξη και θα
αφορά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ανάθεσης».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. θ και ιδ του N. 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», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 178 του N. 4635/19 (Α΄ 167) :
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.» και του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (Α’ 53:
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (Α’ 55):
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
- τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 14/14-3-2020 (Α΄64): «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με κα τά πλειοψηφ ία
Α. Διαπιστώνουμε την αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, με
ίδια μέσα του δήμου, όπως περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και ως εκ τούτου την
ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη αυτών.
Β. Εγκρίνουμε την ανάθεση σε ιδιώτη των παρακάτω υπηρεσιών:
• 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 δύο
(2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που
περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• 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 δύο (2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι
και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• 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 δύο (2) μηνών (με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους
Πίνακες Ι και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των
οικισμών Μαρμαρίνης - Δήμητρας – Αμυγδαλής -Καστρίου - Πλασιάς (Δρομολόγιο ΙV) της
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στους Πίνακες Ι
και ΙΙ στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Γ. Εγκρίνουμε την ανάθεση της σύμβασης: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ.
γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
Δ. Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με την
εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων ποσού 28.172,80€, για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 10 της από 11-032020 ΠΝΠ όπου ορίζεται ότι η αναμόρφωση εγκρίνεται υποχρεωτικά στην πρώτη μετά την ανάθεση
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ε. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 14/2020
μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας.
ΣΤ. Καθορίζουμε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Τεύχος Όρων
Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση της υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Ζ. Συγκροτούμε την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, που αποτελείται από τρία (3) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
1
Χρήστος
Σκαρκάλης
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2
Ευάγγελος Κρανιώτης Αντιδήμαρχος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
3
Δημήτριος
Κορδίλας
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
1
Πέτρος
Μπαρμπέρης Αντιδήμαρχος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
2
Αστέριος
Τσιώνης
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
3
Ιωάννης
Αναστασίου
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Σκαρκάλη Χρήστο και ως αναπληρωτή του τον Ευάγγελο
Κρανιώτη.
Έργο της Επιτροπής θα είναι η διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό η
Επιτροπή θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της
σύμβασης (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

