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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα 18η / 08-07-2022 συνεδρίαση  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

 

       Προς: 

       (Πίνακας αποδεκτών*) 

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, την Παρασκευή 08-07-2022, ώρα 09:00, για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Θέμα 01: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής  απορριμμάτων  ΔΕ Μελιβοίας και 

Ευρυμενών», για χρονικό διάστημα από 23/07/2022 έως 15/09/2022, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 

παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών). 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:  

Στις 22/07/2022 λήγει η σύμβαση του Δήμου Αγιάς με την εταιρεία «ENACT A.E.» για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων της Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών. 

 

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εκτιμάται από την υπηρεσία ότι μέχρι τις 22/07/2022 που λήγει η 

τρέχουσα ανάθεση της αποκομιδής και μεταφοράς δεν θα είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης µε  τον 

ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού. 

 

Επειδή η µη αποκομιδή των απορριμμάτων από τους παραπάνω οικισμούς ειδικά κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού που υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση στα παράλια του Δήμου Αγιάς, συνεπάγεται 

σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, 

(λαμβάνοντας υπόψη και την εξάπλωση της πανδημία COVID 19 που βρίσκεται πάλι σε έξαρση), κρίνεται 

αναγκαία  η ανάθεση της αποκομιδή απορριμμάτων της ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών  σε ιδιώτη για 

χρονικό διάστημα από 23/07/2022 έως 15/09/2022 με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

 

Σημειώνουμε ότι το θέμα συζητήθηκε και στη 17η/05.07.2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αλλά εκ παραδρομής δεν είχε αναρτηθεί  ως όφειλε το σχετικό Πρωτογενές αίτημα στο 

ΚΗΜΔΗΣ πριν από τη συνεδρίαση και ως εκ τούτου θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου. 

 

«Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε 

εγκαίρως, ώστε να συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος». 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr


 

Σελίδα 2 από 2 

Ο Πρόεδρος 

       της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

         Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Πίνακας αποδεκτών: 

1. Δήμαρχος Αγιάς (Πρόεδρος Επιτροπής). 

2. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά  - Αναπληρωματικά). 

3. Αντιδήμαρχοι Δήμου Αγιάς. 

4. Τμήμα Προμηθειών. 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής παράταξης «Δώτιο Πεδίο». 

2. Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». 

3. Αλεξανδρίδου Βασιλική, επικεφαλής παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε». 

4. Γραφείο Δημάρχου. 

5. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς. 


