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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 09.06.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4800 

 
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  

68/2020 
από το πρακτικό της 12ης/09.06.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 3ο : Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης 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». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 09.06.2020, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε 

σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 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 

4735/05.06.2020 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. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

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 κεκλεισμένων 

των θυρών, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο : Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης 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». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 38/2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ρ5Ω6Ι-8ΦΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: α) Διαπιστώθηκε 

η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων, με ίδια μέσα του δήμου και 

ως εκ τούτου η ανάγκη ανάθεσης σε ιδιώτη αυτών, β) Εγκρίθηκε η 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, γ) Έγινε 

εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με την 

εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων ποσού  28.172,80€, δ) Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

παροχή της υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και τέλος ε) 

Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της οποίας ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την 

υπ’ αριθ. 3189/08-04-2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε 

επτά (7) οικονομικούς φορείς, με αντικείμενο δραστηριοτήτων την αποκομιδή απορριμμάτων.  

 

Στην πρόσκληση του Δημάρχου ανταποκρίθηκαν οι πέντε (5) από τους επτά οικ. φορείς, οι οποίοι 

κατέθεσαν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους με αριθ. πρωτ.: 3188/08-04-2020 Όρους 

Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης. 

 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προέβη στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

Προσφορών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, καθώς και στην Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών» κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και συνέταξε  το υπ’ 

αριθ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι, το οποίο υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για 

έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016. 

 

Με την υπ’ αριθ. 49/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Δ9Ω6Ι-4ΒΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς: 

α) Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας 

Επιτροπής, β) Έγιναν αποδεκτές οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και γ) 

Ανατέθηκε η υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στην 

επιχείρηση: «Περδίκης Γεώργιος», γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Η σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 27.141,12 ευρώ (με το Φ.Π.Α.), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

αναδόχου υπογράφτηκε την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2020 (αρ. πρωτ.: 3375/16-04-2020), με 

χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο ανάδοχος με το προσωπικό του, αναλαμβάνει το συνολικό έργο της 

διαχείρισης των απορριμμάτων σε συγκεκριμένους οικισμούς των Δ.Ε. Μελιβοίας, Ευρυμενών και 

Λακέρειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στις 

συγκεκριμένες ενότητες.  

 

Η δυνατότητα παράτασης της υπογραφείσας σύμβασης για χρονικό διάστημα έως 2 μηνών προβλέπεται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 14/14-3-2020 (ΦΕΚ 64 

Α΄), με την οποία θεσμοθετήθηκαν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα, όπου ορίζεται: «3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη 

λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν 
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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». 

 

Επιπλέον, στην υπ’ αριθ. 38/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην παρ. Β 

ορίζεται ρητά ότι εγκρίνεται η ανάθεση σε ιδιώτη συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων 

για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα 

ισόχρονης παράτασης κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε.). 

 

Οι προβλεπόμενες άδειες ειδικού σκοπού των υπαλλήλων, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παρ. 3 του 

άρθρου 24 της ΠΝΠ 14/14-3-2020, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν από την κήρυξη της πανδημίας, 

θεσμοθετήθηκαν στο άρθρο 5 της ΠΝΠ 11/11-3-20 (ΦΕΚ 55 Α΄). Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη 

χορήγηση των αδειών ειδικού σκοπού μετά την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, δίνονται 

στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Επιπλέον, ειδικές άδειες προβλέπονται για ευπαθείς ομάδες υπαλλήλων, βάσει της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 με θέμα: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για 

σοβαρή λοίμωξη COVID 19» (ΦΕΚ  1856 Β', ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2). 

 

Τέλος, επισημαίνονται τα οριζόμενα στην περιπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 

(ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020): «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 Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η αρχική δίμηνη σύμβαση καλύπτει τις ανάγκες 

αποκομιδής στους συγκεκριμένους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Λακέρειας, Μελιβοίας και 

Ευρυμενών, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που έχει καταρτιστεί, έως 12 Ιουνίου, οπότε και 

ολοκληρώνεται η εκτέλεση των 64 συνολικά δρομολογίων που καθορίζονται στη σχετική σύμβαση και 

αναλύονται ως εξής: 32 Δρομολόγια τύπου Ι & ΙΙ, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 365,00€/δρομολόγιο, 24 

Δρομολόγια τύπου ΙΙΙ, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 327,00€/δρομολόγιο και 8 Δρομολόγια τύπου ΙV, 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 295,00€/δρομολόγιο. 

 

Πέραν της 12ης Ιουνίου και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη ανοικτού 

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

Μελιβοίας και Ευρυμενών», υπάρχει κενό και πλήρης αδυναμία ανταπόκρισης με ίδια μέσα και με το 

εναπομείναν προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο συνολικό έργο της αποκομιδής απορριμμάτων 

σε όλη τη διοικητική επικράτεια του Δήμου, στο πλαίσιο των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της 

πανδημίας.  

 

Επειδή: 

1. Η έκτακτη ανάγκη (κήρυξη πανδημίας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19) εξακολουθεί 

να υφίσταται, 

2. Είναι εν ισχύ οι άδειες ειδικού σκοπού υπαλλήλων (είτε στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων για τη 

φροντίδα των τέκνων τους είτε λόγω του αυξημένου κινδύνου σοβαρής λοίμωξης σε ευπαθείς 

ομάδες),  
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3. Ο εν εξελίξει ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 

90784, βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και η σχετική 

σύμβαση 12μηνης διάρκειας δεν αναμένεται να έχει υπογραφεί μέχρι τέλος Ιουνίου, 

4. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας, δηλώνει αδυναμία να 

ανταποκριθεί στο συνολικό έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς του 

Δήμου, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος που συνεπάγεται κατακόρυφη αύξηση του 

όγκου των απορριμμάτων στην παραλιακή ζώνη, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

πύκνωσης της συχνότητας των δρομολογίων και προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής 

εντός του Σαββατοκύριακου,  

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα: 

i. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 14/14-3-2020 

(ΦΕΚ 64 Α΄), 

ii. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ 11/11-3-20 (ΦΕΚ 55 Α΄), 

iii. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

iv. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ  1856 Β', ΑΔΑ: 

ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2), 

v. Την περιπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), 

vi. Την υπ’ αριθ. 38/2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ρ5Ω6Ι-8ΦΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 

Εισηγούμαστε: 

Α. Να εγκρίνετε την παράταση για το χρονικό διάστημα από 13 έως 30 Ιουνίου 2020 της υπ’ αριθ. 

3375/16-04-2020 Σύμβασης 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, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Δρομολογίων, που καταρτίστηκε από την 

αρμόδια Υπηρεσία, με βάση την καταγραφή των αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων στους οικισμούς, για 

την παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες: 

 

Πίνακας Δρομολογίων 

κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της σύμβασης  

(από 13 έως 30 Ιουνίου 2020) 

Πίνακας 

Δρομολογίων 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-

Κόκκινο Νερό-

Πλατιά Άμμος-

Στόμιο 

Δρομολόγιο ΙΙ: 

Καρίτσα-Στόμιο-

Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δρομολόγιο ΙV: 

Μαρμαρίνη-

Δήμητρα-

Αμυγδαλή-

Καστρί-Πλασιά 

Χρονικό Διάστημα 

εκτέλεσης 

δρομολογίων 

παράτασης 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

από 13/06/2020 έως 

30/06/2020 10 8 20 6 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 10 8 20 6 

Συμβατική Δαπάνη 

Δρομολογίου          (σε 

ευρώ) 365,00 365,00 327,00 295,00 

Μερικό Σύνολο         

(σε ευρώ) 3.650,00 2.920,00 6.540,00 1.770,00 

Γενικό Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ)  14.880,00 

   ΦΠΑ (24%) 3.571,20 

   Συνολικός 

Προϋπολογισμός     

(με ΦΠΑ) 18.451,20 
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Το συμβατικό ποσό για τη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης, ήτοι από 16/04/2020 έως 30/06/2020, 

διαμορφώνεται σε 45.592,32 ευρώ.  

 

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν, βάσει της τροποποιημένης 

σύμβασης, ανέρχεται σε εκατόν οχτώ (108) και αναλύεται ως εξής: 50 Δρομολόγια τύπου Ι & ΙΙ, 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 365,00€/δρομολόγιο, 44 Δρομολόγια τύπου ΙΙΙ, συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ 327,00€/δρομολόγιο και 14 Δρομολόγια τύπου ΙV, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

295,00€/δρομολόγιο, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων που θα καταρτίζεται κάθε φορά από 

την Υπηρεσία Καθαριότητας και ενδεχομένως να περιλαμβάνει αναγκαίες τροποποιήσεις/μεταβολές σε 

σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό που περιγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τα απαραίτητα μέσα για την κάλυψη του 

συνολικού αριθμού των δρομολογίων, βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος που θα συντάσσεται από την 

αρμόδια Υπηρεσία και θα τηρείται απαρέγκλιτα. 

 

 Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθ. 38/2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ρ5Ω6Ι-8ΦΣ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της με αριθμό 14/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

Β. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με 

την εγγραφή των αντίστοιχων επιπλέον  πιστώσεων ποσού 18.451,20 ευρώ (στον αντίστοιχο Κωδικό 

Αριθμό Εξόδων: 02.20.6142.05) 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 11-03-2020 ΠΝΠ.  

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν τα εξής: «Θα 

καταψηφίσουμε την παράταση της Σύμβασης». 
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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 των άρθρων 5 και 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 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-

ΓΟ2) 

- την υπ’ αριθμ. 38/2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ρ5Ω6Ι-8ΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με 

θέμα: «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», 

- την υπ’ αριθ. 49/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Δ9Ω6Ι-4ΒΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 

2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016», 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την παράταση για το χρονικό διάστημα από 13 έως 30 Ιουνίου 2020 της υπ’ αριθ. 3375/16-

04-2020 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της επιχείρησης: «Περδίκης Κ. Γεώργιος» - ΑΦΜ: 

042657884, 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, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Δρομολογίων, που καταρτίστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία, 

με βάση την καταγραφή των αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων στους οικισμούς, για την παροχή 

βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες: 
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Πίνακας Δρομολογίων 

κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της σύμβασης  

(από 13 έως 30 Ιουνίου 2020) 

Πίνακας 

Δρομολογίων 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-

Κόκκινο Νερό-

Πλατιά Άμμος-

Στόμιο 

Δρομολόγιο ΙΙ: 

Καρίτσα-Στόμιο-

Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δρομολόγιο ΙV: 

Μαρμαρίνη-

Δήμητρα-

Αμυγδαλή-

Καστρί-Πλασιά 

Χρονικό Διάστημα 

εκτέλεσης 

δρομολογίων 

παράτασης 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

από 13/06/2020 έως 

30/06/2020 10 8 20 6 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 10 8 20 6 

Συμβατική Δαπάνη 

Δρομολογίου          (σε 

ευρώ) 365,00 365,00 327,00 295,00 

Μερικό Σύνολο         

(σε ευρώ) 3.650,00 2.920,00 6.540,00 1.770,00 

Γενικό Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ)  14.880,00 

   ΦΠΑ (24%) 3.571,20 

   Συνολικός 

Προϋπολογισμός     

(με ΦΠΑ) 18.451,20 

    

Το συμβατικό ποσό για τη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης, ήτοι από 16/04/2020 έως 30/06/2020, 

διαμορφώνεται σε 45.592,32 ευρώ.  

 

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των δρομολογίων που πρόκειται να εκτελεστούν, βάσει της τροποποιημένης 

σύμβασης, ανέρχεται σε εκατόν οχτώ (108) και αναλύεται ως εξής: 50 Δρομολόγια τύπου Ι & ΙΙ, 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 365,00€/δρομολόγιο, 44 Δρομολόγια τύπου ΙΙΙ, συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ 327,00€/δρομολόγιο και 14 Δρομολόγια τύπου ΙV, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

295,00€/δρομολόγιο, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων που θα καταρτίζεται κάθε φορά από 

την Υπηρεσία Καθαριότητας και ενδεχομένως να περιλαμβάνει αναγκαίες τροποποιήσεις/μεταβολές σε 

σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό που περιγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης τα απαραίτητα μέσα για την κάλυψη του 

συνολικού αριθμού των δρομολογίων, βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος που θα συντάσσεται από την 

αρμόδια Υπηρεσία και θα τηρείται απαρέγκλιτα. 

 

 Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθ. 38/2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ρ5Ω6Ι-8ΦΣ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της με αριθμό 14/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Β. Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με 

την εγγραφή των αντίστοιχων επιπλέον  πιστώσεων ποσού 18.451,20 ευρώ (στον αντίστοιχο Κωδικό 

Αριθμό Εξόδων: 02.20.6142.05) 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 11-03-2020 ΠΝΠ.  

 

Καταψήφισαν οι : Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2020. 

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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