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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7646 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

130/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού 

χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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 Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

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 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης 

συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». Η έγκριση της παράτασης κρίνεται 

κατεπείγουσα διότι σήμερα 30/06 λήγει η σύμβαση με τον ανάδοχο και σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει 

ανακηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος του νέου διαγωνισμού των εργασιών καθαριότητας λόγω της πανδημίας 

προκύπτει ένα κενό είκοσι περίπου ημερών που πρέπει να καλυφθεί άμεσα. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην: στη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης 

συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του και 

λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού 

χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

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

 

Σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016: «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται 

οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 

κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5,  ( εν προκειμένω 214.000,00 ευρώ  εκτός Φ.Π.Α. για τις μη κεντρικές 

αναθέτουσες αρχές) και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 

υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. 

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 

διαδοχικών τροποποιήσεων».  

 

Με τη διάταξη δε αυτή παρέχεται η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω 

ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, χωρίς, ωστόσο, να 

απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου».  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. στ περ. ii του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ορίζεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή: [...] στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το 

πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.(περίπτωση στ.ιι της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018, από την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/2019, από την παρ.9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 και από την παρ.1 του άρθρου 

40 του Ν.4735/2020) 

 

Ο Δήμος Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 3234/09-04-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006554620 2020-04-10) διακήρυξη, 

προέβη στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών».  

 

Με την υπ’ αριθμ. 73/2020 (ΑΔΑ:ΩΑ1ΕΩ6Ι-ΠΗ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε 

κατακύρωση της παροχή της υπηρεσίας « «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμενών», στην εταιρεία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

 

Η συναφθείσα προς τούτο σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 5760/30-06-2020 

(ΑΔΑΜ:20SYMV006947084 2020-06-30) ποσού 156.047,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ισχύει μέχρι 

30/06/2021. 

 

Ο εν εξελίξει ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:133307, βρίσκεται στο 

στάδιο της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική σύμβαση δεν 

αναμένεται να υπογραφεί πριν από τις 20/07/2021. 

 

Άρα από 01/07/2021 και μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, υπάρχει κενό και αδυναμία ανταπόκρισης από την  Υπηρεσία Καθαριότητας, 

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 

https://4412.gr/blog/laws/άρθρο-5-κατώτατα-όρια-άρθρο-4-της-οδηγία/
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στην παραλιακή ζώνη, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη πύκνωσης της συχνότητας των 

δρομολογίων και προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής εντός του Σαββατοκύριακου. 

 

Έχοντας υπόψιν: 

1. Τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία 

2. Την υπ’ αριθμ. 7574/29-06-2021 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 

3. Το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβαση της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών» λήγει στις 30/06/2021 και άρα η 

διαδικασία της παράτασής της κρίνεται αναγκαία 

 

Εισηγούμαστε όπως με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνεται την παράταση της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006947084 2020-06-

30) σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμενών», με την εταιρεία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  

για το χρονικό διάστημα από 01/07/2021 έως 20/07/2021, με συνολική δαπάνη που θα ανέλθει στο ποσό 

των 15.407,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 19.104,68 ευρώ (ποσό που δεν ξεπερνά το 10% 

της αρχικής σύμβασης), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα δρομολογίων που καταρτίστηκε από την αρμόδια 

Υπηρεσία: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πίνακας Δρομολογίων 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-

Κόκκινο Νερό-

Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. 

Μελιβοίας και 

Ευρυμενών  

Δρομολόγιο ΙΙ: 

Καρίτσα-Στόμιο-

Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Μήνας 
Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Από 01/07/2021 έως 20/07/2021 15 10 19 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε ευρώ) 367,00 367,00 328,00 

Μερικό Σύνολο (σε ευρώ) 5.505,00 3.670,00 6.232,00 

Γενικό Σύνολο σε ευρώ (χωρίς 

ΦΠΑ)  
15.407,00 

  

ΦΠΑ (24%) 3.697,68 
  

Συνολικός Προϋπολογισμός σε 

ευρώ (με ΦΠΑ) 
19.104,68 

  

 

Β. Να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 με 

την εγγραφή των αντίστοιχων επιπλέον  πιστώσεων ποσού 19.104,68 ευρώ (στον αντίστοιχο Κωδικό 

Αριθμό Εξόδων: 20.6142.02) για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, 

λόγω παράτασης του συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης»   

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη ανοικτού 

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

Μελιβοίας και Ευρυμενών», νωρίτερα από τις 20/07/2021, τότε η παρούσα παράταση λύεται αυτοδίκαια 

χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από την πλευρά του αναδόχου. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο ii του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 132 παρ.2 και 201 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

- την υπ’ αριθμ. 73/2020 (ΑΔΑ: ΩΑ1ΕΩ6Ι-ΠΗ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», 

- την υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006947084 2020-06-30) σύμβαση της παροχής 

υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», που λήγει 

στις 30/06/2021, 

- το γεγονός ότι ο εν εξελίξει ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», με Συστημικό Αύξοντα 

Αριθμό:133307, βρίσκεται στο στάδιο της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από την Οικονομική 

Επιτροπή και η σχετική σύμβαση δεν αναμένεται να υπογραφεί πριν από τις 20/07/2021, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την παράταση της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV006947084 2020-06-30) 

σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμενών», με την εταιρεία «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - 

ΑΦΜ: 800410734,  για το χρονικό διάστημα από 01/07/2021 έως 20/07/2021, με συνολική δαπάνη που θα 

ανέλθει στο ποσό των 15.407,00€ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή συνολικά 19.104,68€ (ποσό που δεν ξεπερνά 

το 10% της αρχικής σύμβασης), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα δρομολογίων που καταρτίστηκε από την 

αρμόδια Υπηρεσία: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πίνακας Δρομολογίων 

Δρομολόγιο Ι: 

Παλιουριά-

Κουτσουπιά-

Κόκκινο Νερό-

Πλατιά Άμμος-

Στόμιο Δ.Ε. 

Μελιβοίας και 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙ: 

Καρίτσα-Στόμιο-

Ομόλιο-

Παλαιόπυργος-

Αλεξανδρινή Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο ΙΙΙ: 

Ρακοπόταμος-

Πολυδένδρι-

Αγιόκαμπος-

Σωτηρίτσα-Βελίκα 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Μήνας 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Αριθμός 

Δρομολογίων 

Από 01/07/2021 έως 20/07/2021 15 10 19 

Δαπάνη Δρομολογίου (σε ευρώ) 367,00 367,00 328,00 

Μερικό Σύνολο (σε ευρώ) 5.505,00 3.670,00 6.232,00 

Γενικό Σύνολο σε ευρώ (χωρίς 

ΦΠΑ)  15.407,00 

  ΦΠΑ (24%) 3.697,68 

  Συνολικός Προϋπολογισμός σε 

ευρώ (με ΦΠΑ) 19.104,68 
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Β. Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 με 

την εγγραφή των αντίστοιχων επιπλέον  πιστώσεων ποσού 19.104,68€ (στον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό 

Εξόδων: 20.6142.02) για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, λόγω 

παράτασης του συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 5760/30-06-2020 σύμβασης»   

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη ανοικτού 

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

Μελιβοίας και Ευρυμενών», νωρίτερα από τις 20/07/2021, τότε η παρούσα παράταση λύεται αυτοδίκαια 

χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση από την πλευρά του αναδόχου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2021. 

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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