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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 15.04.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 3370 

 
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  

49/2020 
από το πρακτικό της 8ης/15.04.2020  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 1ο : 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. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Μ. Τετάρτη 15.04.2020, ώρα 12:30 μ.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’), μετά από την 11.04.2020 

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. Αναστασίου Ιωάννης1, αναπληρωματικό μέλος  6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

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’): «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». 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 1ο : 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. 

 

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 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, 

• 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, 

• 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, 

• 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. 

 

Γ. 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. 

 

Δ. Έγινε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 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 11-03-

2020 ΠΝΠ. 

 

Ε. Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή της υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στην 

υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΣΤ. Καθορίστηκαν οι όροι 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. 

 

Ζ. Συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, με έργο της τη διενέργεια  της διαδικασίας της 

διαπραγμάτευσης. 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 3189/08-04-2020 Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στους εξής οικονομικούς φορείς:  

ΑΔΑ: Ψ3Δ9Ω6Ι-4ΒΨ
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Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1. EDIL HELLAS SA info@hellasbak.gr 

2. Γεώργιος Κ. Περδίκης giperdikis@hotmail.gr 

3. W.A.T.T. A.E. k.verganelakis@hutgmbh.com 

4. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ info@avranasate.gr 

5. ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. kathariosatebe@otenet.gr 

6. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ info@karkanias.gr 

7. ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ alkamb@otenet.gr 

 

Με την υπ’ αριθ. 3189/08-04-2020 Πρόσκληση οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς καλούνταν - εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, ήτοι το αργότερο έως την 13η 

Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. - να αποστείλουν  την προσφορά τους 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 

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Αγιάς.  

 

Πέντε (5) από τους επτά (7) οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν, κατέθεσαν στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, τους φακέλους προσφοράς τους, οι 

οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης. 

 

Οι επιχειρήσεις «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και «ΚΑΘΑΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 

ενημέρωσαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - τον Δήμο Αγιάς ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά 

κατάθεσής τους στον κάτωθι Πίνακα Ι, όπου καταγράφονται η επωνυμία του συμμετέχοντος οικονομικού 

φορέα, καθώς και ο αριθ. πρωτοκόλλου του φακέλου προσφοράς: 

 

Πίνακας Ι: Πίνακας καταχώρησης υποβληθέντων προσφορών 

Α/Α 

Κατάθεσης 

Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 
ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3270/13-04-2020 

2 EDIL HELLAS ATEBE 3273/13-04-2020 

3 Περδίκης Γεώργιος 3295/13-04-2020 

4 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 3296/13-04-2020 

5 W.A.T.T. A.E. 3297/13-04-2020 

 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 38/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους: 

1. Χρήστο Σκαρκάλη, ως Πρόεδρο 

2. Ευάγγελο Κρανιώτη, ως μέλος 

3. Δημήτριο Κορδίλα, ως μέλος, 

συνήλθε σε συνεδρίαση την 14η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Μ. Τρίτη, προκειμένου να 

προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων προσφορών των συμμετεχόντων στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης 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» και συνέταξε το υπ’ αριθ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι.  

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, κατά το στάδιο αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 

Προσφορών η Επιτροπή εισηγείται: 

α) την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στη διαπραγμάτευση, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

mailto:info@hellasbak.gr
mailto:giperdikis@hotmail.gr
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Α/Α 

Κατάθεσης 

Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

1 ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 EDIL HELLAS ATEBE 

3 Περδίκης Γεώργιος 

4 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 

5 W.A.T.T. A.E. 

καθώς υπέβαλαν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους Όρους Πρόσκλησης 

Διαπραγμάτευσης και εκπληρώνουν απόλυτα τις τιθέμενες προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους. 

 

Κατά το ακόλουθο στάδιο της Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των φακέλων των «Οικονομικών 

Προσφορών», η Επιτροπή ήλεγξε την πληρότητα και εγκυρότητα των υποβληθέντων οικονομικών 

προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 των Όρων Πρόσκλησης 

Διαπραγμάτευσης, προχώρησε στην καταγραφή των προσφερόμενων τιμών των οικονομικών φορέων που 

κατέθεσαν παραδεκτές προσφορές, στη διόρθωση των  λογιστικών σφαλμάτων και στην κατάταξή τους 

κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

α/α Μειοδότης 

Συνολική 

Προσφερόμενη Τιμή 

σε € (χωρίς Φ.Π.Α.) για χρονική 

διάρκεια σύμβασης 2 μηνών 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή 

σε € (χωρίς Φ.Π.Α.) για χρονική 

διάρκεια σύμβασης 4 μηνών 

1. Περδίκης Γεώργιος 21.888,00€ 61.540,00€ 

2. EDIL HELLAS ATEBE 22.248,00€ 62.684,00€ 

3. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 22.584,00€ 63.544,00€ 

4. 
ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
22.592,00€ 63.560,00€ 

5. W.A.T.T. A.E. 22.720,00€ 63.920,00€ 

 

Το υπ’ αριθ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται: «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) …………… 

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 δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ-53 Α΄/11-3-20), 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».  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

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

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

διαπραγμάτευσης του Δημάρχου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

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

Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών), 

 

η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς 

 

Α. Την έγκριση το υπ’ αριθ. 3320/14-04-2020 Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄ του 

Ν. 4412/2016, 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». 

 

Β. Την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της Διαπραγμάτευσης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α 

Κατάθεσης 
Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

1.  ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.  EDIL HELLAS ATEBE 

3.  Περδίκης Γεώργιος 

4.  ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 

5.  W.A.T.T. A.E. 

 

Γ. Την ανάθεση της υπηρεσίας: «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 είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή, με συνολική προσφερόμενη τιμή: 

 

α. 21.888,00€ (ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), για 

χρονική διάρκεια σύμβασης 2 μηνών 

 

β. 61.540,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), για 

χρονική διάρκεια σύμβασης 4 μηνών κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε. για έγκριση ισόχρονης 

παράτασης της σύμβασης 

και σύμφωνα με τις κατωτέρω τιμές ανά τύπο Δρομολογίου: 
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Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ (για 

σύμβαση 2 

μηνών) 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ  

(για 

σύμβαση 

4 μηνών) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) = (δ) χ (ε) 

1.1 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων οικισμών  

Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - 

Κόκκινου Νερού – Πλατιάς 

Άμμου - Στομίου  (Δρομολόγιο 

Ι) των Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμενών  

Δρομολόγιο 17 47 365 

1.2 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων  οικισμών   

Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – 

Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής 

(Δρομολόγιο ΙΙ) της Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο 15 37 365 

1.3 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων  οικισμών   

Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - 

Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - 

Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ) της 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Δρομολόγιο 24 80 327 

1.4 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων   Μαρμαρίνης-

Δήμητρας-Αμυγδαλής-

Καστρίου-Πλασιάς (Δρομολόγιο 

ΙV)  της Δ.Ε. Λακέρειας  

Δρομολόγιο 8 16 295 

 

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. 

 

 

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

- Ιωάννης Αγγελάκας και Ιωάννης Αναστασίου, μέλη της Επιτροπής: «Η δημοτική  παράταξη, 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ αναγνωρίζοντας   το έργο και την προσπάθεια του Δημάρχου και των δημοτικών 

συμβούλων για επίλυση των εποχιακών και τρεχουσών προβλημάτων που ταλανίζουν και την τοπική 

κοινωνία μας λόγω  κορωνοϊού , υπερψηφίζει τις δυο εισηγήσεις  στα  θέματα της οικονομικής 

επιτροπής (8η/2020)  που αφορούν την λήψη έκτακτων και αναγκαιούντων μέτρων, καίτοι οι 

πληροφορίες για τον συγκεκριμένο εργολάβο  δεν είναι  οι καλύτερες, δεν έχει προϋπηρεσία, δεν έχει 

δικά του μηχανήματα  και οι διαγωνιστικοί όροι δεν είναι ίδιοι με αυτούς που είχαν τεθεί στον 

“τυπικό” προηγηθέντα ανοικτό διαγωνισμό. 

- Η θέση μας , θέση  ευθύνης,  πάρθηκε μετά από διαβεβαιώσεις του δημάρχου για την αυτοπρόσωπη 

επίβλεψη καλής εκτέλεσης του έργου και τον  καθιστούμε υπόλογο για τον έλεγχο αυτό . 

- Τέλος ευελπιστούμε στο μέλλον για, “πράσινες”, καθαρές διαγωνιστικές διαδικασίες όπως ορίζονται 

από του κανόνες της ευρωπαϊκής  ένωσης ,  

- Παρακαλούμε, τα ανωτέρω να αναγραφούν στα πρακτικά. 

- Καλή Ανάσταση.» 
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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 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», με την οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, 

για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19», 

- 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’ αριθμ. 295/3052/31.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΔΖΩ6Ι-41Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση 28.172,80€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 

20-6142.05 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», 

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

διαπραγμάτευσης του Δημάρχου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 14/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

- το υπ’ αριθμ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών), 

- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 3320/14-04-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄ του 

Ν. 4412/2016, 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». 

 

Β. Αποδεχόμαστε τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της Διαπραγμάτευσης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης: 
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Α/Α 

Κατάθεσης 
Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

1.  ΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.  EDIL HELLAS ATEBE 

3.  Περδίκης Γεώργιος 

4.  ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 

5.  W.A.T.T. A.E. 

 

Γ. Αναθέτουμε την 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 Κ. Γεώργιος» - ΑΦΜ: 042657884, γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με συνολική προσφερόμενη τιμή: 

 

α. 21.888,00€ (ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), για 

χρονική διάρκεια σύμβασης 2 μηνών 

 

β. 61.540,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), για χρονική 

διάρκεια σύμβασης 4 μηνών κατόπιν νεότερης απόφασης της Ο.Ε. για έγκριση ισόχρονης παράτασης της 

σύμβασης 

 

και σύμφωνα με τις κατωτέρω τιμές ανά τύπο Δρομολογίου: 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡ. 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ (για 

σύμβαση 2 

μηνών) 

 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ  

(για 

σύμβαση 

4 μηνών) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ-

ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) = (δ) χ (ε) 

1.1 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων οικισμών  

Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - 

Κόκκινου Νερού – Πλατιάς 

Άμμου - Στομίου  (Δρομολόγιο 

Ι) των Δ.Ε. Μελιβοίας και 

Ευρυμενών  

Δρομολόγιο 17 47 365 

1.2 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων  οικισμών   

Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – 

Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής 

(Δρομολόγιο ΙΙ) της Δ.Ε. 

Ευρυμενών 

Δρομολόγιο 15 37 365 

1.3 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων  οικισμών   

Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - 

Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - 

Βελίκας (Δρομολόγιο ΙΙΙ) της 

Δ.Ε. Μελιβοίας 

Δρομολόγιο 24 80 327 

1.4 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων   Μαρμαρίνης-

Δήμητρας-Αμυγδαλής-

Καστρίου-Πλασιάς (Δρομολόγιο 

ΙV)  της Δ.Ε. Λακέρειας  

Δρομολόγιο 8 16 295 
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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. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς, για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19» θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6142.05 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 στον οποίο 

εγγραφεί πίστωση 28.172,80€ από ανταποδοτικά έσοδα Δήμου και η οποία έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 

295/3052/31.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΔΖΩ6Ι-41Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Ε. Η παρούσα να αποσταλεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στα Τμήματα 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ψ3Δ9Ω6Ι-4ΒΨ
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