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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/17-3-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας 

και Ευρυμενών». 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 17/3/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2514/13-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ. Ιωάννης Σπανός.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας 

και Ευρυμενών». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Βάσει της με αριθμό 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η με 

αριθμό 1/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίστηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών», εκδόθηκε 

από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. 826/28-01-2015 (ΑΔΑ: 670ΥΩ6Ι-1Κ1) διακήρυξης της 

δημοπρασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43/6-02-2015 Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της 6-02-2015 και στις εφημερίδες: «Ελευθερία», «Κόσμος», «Ηχώ των 

Δημοπρασιών», «Νέα», «Νέα Φάρσαλα», και «Πρώτος τύπος Φαρσάλων». 

 

Ο διαγωνισμός για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, 

Μελιβοίας και Ευρυμενών», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με αριθμό αναφοράς της ονοματολογίας της ζητούμενης 

υπηρεσίας C.P.V.: 90511000-2. 

 

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

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 30-01-2015 και έλαβε 

Αριθμό Συστήματος: 6006 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 826/28-01-2015 (ΑΔΑ: 670ΥΩ6Ι-1Κ1) 

διακήρυξη, καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η Τετάρτη 11-02-2015 και 

ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 17-02-2015 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 Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

 

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 5 οικονομικοί φορείς, και με τη σειρά που αναφέρονται 

στη συνέχεια στον παρακάτω πίνακα:  

 

Διαγωνιζόμενος 
Ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφοράς 

EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

17/02/2015, 13:01:16 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 17/02/2015, 13:57:02 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

17/02/2015, 14:28:06 

 

ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. – ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. 17/02/2015, 16:16:12 

Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 17/02/2015, 16:25:23 

από τους οποίους αποκλείστηκαν οι δύο (2) και έγιναν δεκτοί οι τρείς (3), για τους λόγους που 

αναφέρονται στο από 23/02/2015 πρακτικό Ι (Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και 

ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών), 

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 210/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Συγκεκριμένα, αποκλείστηκαν από τη διαγωνιστική διαδικασία οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι: 

α/α Διαγωνιζόμενος 

1 ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. - ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. 

2 Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Και δεκτές έγιναν οι προσφορές των παρακάτω διαγωνιζομένων 

α/α Διαγωνιζόμενος 

1 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

3 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

καθώς υπέβαλαν το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και 

εκπληρώνουν απόλυτα τις τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή 

τους στον διαγωνισμό. 

 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία 

και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), η παρακάτω ένσταση:  

 

Ενιστάμενη Επιχείρηση 
Ημερομηνία και ώρα υποβολής 

ένστασης 

EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
04/03/2015 13:49:34  

 

Κατόπιν της υποβολής ενστάσεως κατά του Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής), η Ε.Δ. προέβη στην σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης την 

οποία και διαβίβασε, (μαζί με την ένσταση, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία 

στηρίζεται η ένσταση) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, προκειμένου να αποφανθεί 

σχετικά.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 41/2015 (ΑΔΑ: ΩΟΗΕ6Ι-107) 

απόφασή της εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και απέρριψε ως αβάσιμη την 

από 4/3/2015 ένσταση της εταιρείας «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» στο σύνολό της. 

 

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, δηλαδή του στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, της καταγραφής και ελέγχου 

της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν, καθώς και αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και κρίθηκαν αποδεκτές οι παρακάτω προσφορές: 

 

α/α Διαγωνιζόμενος 

1 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

3 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

για το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή του σταδίου της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Από τους παραπάνω 

διαγωνιζόμενους έγιναν δεκτοί και οι τρεις (3) για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο 

12/03/2015 πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών του 

Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών). Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του δεύτερου σταδίου 

δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού 

συνέταξε την γνωμοδότηση (Πρακτικό ΙΙΙ) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την 

οποία εισηγείται: 

 

Να κατακυρωθεί η υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας 

και Ευρυμενών» στην επιχείρηση «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με συνολική προσφερόμενη τιμή 168.997,66 € (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις κατωτέρω τιμές ανά 

υπηρεσία: 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1.1 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
182 344 62.608,00 

1.2 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΤΚ 

Καρίτσας της ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
88 129 11.352,00 

1.3 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
229 303,58 69.519,82 

1.4 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
76 335,761 25.517,84 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την 

υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής: 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Υπάρχει η 

δυνατότητα μεταβίβασης της εργασίας από τον ανάδοχο σ’ άλλον; Στην περίπτωση που δεν υπογράψει 

ο τελευταίος μειοδότης υπάρχει κάποια ρήτρα;. Εγώ ψηφίζω “παρών”».  

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, είπε στην τοποθέτησή του: «Όπως είπα και 

στις προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν το θέμα, η θέση μου για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

είναι γνωστή. Καταψήφισα την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη γιατί πιστεύω ότι δεν 

προκύπτει όφελος και δεν βελτιώνονται οι υπηρεσίες καθαριότητας με τον τρόπο αυτό. Για τους ίδιους 

λόγους θα ψηφίσω και τώρα “λευκό”». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  

- τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 60/2007, 

- την Υ.Α. με αριθμό 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β΄/11-8-2010), 

- το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

ΑΔΑ: ΩΟ8ΑΩ6Ι-ΛΑΡ



Σελίδα 5 από 6 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

- την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», 

- την με αριθμό 13/2015 (ΑΔΑ: Ω65ΛΩ6Ι-66Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011», 

- την υπ’ αριθμ. 210/2014 (ΑΔΑ: 7Η7ΤΩ6Ι-Ο28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου / αξιολόγησης των προσφορών 

υπηρεσιών του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών), για το έτος 2015», 

- την υπ’ αριθμ. 13/2015 (ΩΝΒΙΩ6Ι-ΕΝΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 2
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- την με αριθμό 1/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, συνολικού 

προϋπολογισμού 222.055,08€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

- την υπ’ αριθμ.15/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τευχών 

δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών», 

- την υπ’ αριθμ. 826/28-01-2015 (ΑΔΑ: 670ΥΩ6Ι-1Κ1) διακήρυξη του διαγωνισμού με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό αναφοράς της ονοματολογίας της 

ζητούμενης υπηρεσίας (C.P.V.) 90511000-2, 

- το από 23/02/2015 πρακτικό Ι (Αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών 

υπηρεσιών του Π.Δ/τος 28/80, 

- την υπ’ αριθμ. 41/2015 (ΑΔΑ: ΩΟΗΕΩ6Ι-107) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Εξέταση ενστάσεων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

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

- το από 12/03/2015 πρακτικό ΙΙ (Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της 

Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών του 

Π.Δ/τος 28/80, 

- την από 16/3/2015 γνωμοδότηση (Πρακτικό ΙΙΙ) της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και 

ελέγχου/αξιολόγησης των προσφορών υπηρεσιών του Π.Δ/τος 28/80, 

- τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιου, 

 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

 
Κατακυρώνει το δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών» στην επιχείρηση «EN 

ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ.:800410734 και 

Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με συνολική προσφερόμενη τιμή 168.997,66€ (εκατόν εξήντα οκτώ 

χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

κατωτέρω τιμές ανά υπηρεσία: 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΟ8ΑΩ6Ι-ΛΑΡ



Σελίδα 6 από 6 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1.1 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
182 344 62.608,00 

1.2 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΤΚ 

Καρίτσας της ΔΕ 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
88 129 11.352,00 

1.3 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
229 303,58 69.519,82 

1.4 

Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων ΔΕ 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Τεμάχιο 

(Δρομολόγιο) 
76 335,761 25.517,84 

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 168.997,66 

 

2. Η δαπάνη για την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας 

και Ευρυμενών» θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό των εξόδων (Κ.Α.Ε.) 02.20.6142.01 του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 

Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών», σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί πίστωση ποσού 

205.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 13/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΒΙΩ6Ι-ΕΝΖ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή των 

συμβάσεων. 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, που 

«παρών» και «λευκό» αντίστοιχα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

ΑΔΑ: ΩΟ8ΑΩ6Ι-ΛΑΡ
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