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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 22.05.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4261 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

60/2020 
από το πρακτικό της 10ης/22.05.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 4ο : Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος)  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 22.05.2020, ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά 

με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4093/18.05.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) 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’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος)  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 45/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 2/2020 (Τροποποιημένης) μελέτης και τον καθορισμό των όρων της 

διακήρυξης του  δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του 

διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 3234/09-04-2020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006554284 2020-04-10». 

 

Ο διαγωνισμός για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ» πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 10/04/2020 και έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα Αριθμό: 90784. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, καθορίσθηκε ως ημερομηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών η 10/04/2020, ημέρα Παρασκευή, ήτοι η ημ/νία ανάρτησης της 

διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

η 29/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν.4412/2016 και στην με αριθμό 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία προσφορά από τον κάτωθι αναφερόμενο 

οικονομικό φορέα:  

Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας Ημ/νία και ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1 
EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
29/04/2020, 16:55:07 

   

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 05/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») συνέταξε το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 σχετικό 

Πρακτικό Ι. 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19158&tradingPartnerId=28898&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2023028802&oapc=17&oas=IciVxBAuJQfIbqFZHZ-Ybg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19158&tradingPartnerId=28898&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2023028802&oapc=17&oas=IciVxBAuJQfIbqFZHZ-Ybg..
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Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η 

διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 

κατά το στάδιο αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά», καθώς 

είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της δημοπρατούμενης 

υπηρεσίας. 

 

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3991/13-05-2020 Ανακοίνωση, όπου 

καθορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της 

οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία, που η προσφορά του 

κρίθηκε αποδεκτή κατά το στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η 14η του μήνα Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» συνέταξε το υπ’ αριθ. 4120/19-05-2020 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, 

σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της επιχείρησης «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναδεικνύεται ως μειοδότρια προσφορά με συνολική προσφερόμενη τιμή 

156.047,00 ευρώ (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ) (πλέον 

ΦΠΑ) (ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 3,5% περίπου). 

 

Βάσει του Πρακτικού ΙΙ, η Ε.Δ. εισηγείται την ανάδειξη της επιχείρησης: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», γιατί η προσφορά της – που 

αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά στο διαγωνισμό - είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι και το υπ’ αριθ. 4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλονται 

για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 

σταδίων», καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 18 του Ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του Ν. 

4605/2019. 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 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, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου,  

2. τα στοιχεία της υποβληθείσας προσφοράς, 

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

5. το υπ’ αριθ. 4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 
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εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: 

«Οικονομική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

Β. Να εγκρίνετε την ανάδειξη της επιχείρησης: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», γιατί η προσφορά της – που αποτελεί τη μοναδική 

υποβληθείσα προσφορά στο διαγωνισμό - είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ. 

 

Γ. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή 

κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020 

Διακήρυξης.  

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Όπως είχαμε καταθέσει και σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις για το θέμα αυτό , θεωρούμε μη νόμιμη την διαγωνιστική διαδικασία,  η οποία με την 

σειρά της οδηγεί στον μονόδρομο μιας και μόνης επιλογής. Δεν  ψηφίζουμε παράτυπες διαδικασίες 

και  καλώ και τους δικού σας δημοτικούς συμβούλους να σκεφθούν περισσότερο και να  αποφασίσουν, 

με  ήθος, με νομιμότητα, με συνείδηση,  με το χέρι στη καρδιά και όχι με δημαρχιακή πειθαρχία». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4674/20 (Α’ 53): 

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

- 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 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις της με αριθμό 56902/215/19.05.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, με θέμα: «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’ αριθ. 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. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», 

- την υπ’ αριθμ. 44/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΝ2Ω6Ι-ΖΥΘ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων 

πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 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», 

- την υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 

Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», 

- την υπ’ αριθ. 3050/31-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΑΟΩ6Ι-4Σ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Πολυετών Δαπανών 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 προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ.: 3234/09-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΖΦΩ6Ι-ΡΒΨ), η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006554284 2020-04-10», 

- την υπ’ αριθμ. 2/2020 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

- το υπ’ αριθμ. 4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: 

«Οικονομική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 
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2. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο, για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», την επιχείρηση: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γιατί η προσφορά της – που αποτελεί τη μοναδική 

υποβληθείσα προσφορά στο διαγωνισμό - είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ. 

 

3. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή 

κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3234/09-04-

2020 Διακήρυξης.  

 

4. Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελιβοίας & Ευρυμενών» έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθ. 3050/31-03-2020 (ΑΔΑ: 

9ΞΑΟΩ6Ι-4Σ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών 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 146.791,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 

2021 με ποσό 53.667,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%). 
 

5. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 
 

Καταψήφισαν οι: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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