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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση-παράταση της αριθ.13474/27.03.2020 Σύμβασης για την  υπηρε-

σία: «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων» 

Έχοντας υπόψη: 

 

α) Την αριθ.133/24.03.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας εξωτερικών χώρων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης οφειλόμενης 

σε γεγονότα απρόβλεπτα από την αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του covid- 19 προϋπολογισμού μελέτης 137.491,20 €» 

β)Την αριθ.πρωτ.13474/27.03.2020 Σύμβαση για την υπηρεσία: «Καθαριότητα 

εξωτερικών χώρων, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων» δίμηνης διάρκειας έως 

26.05.2020, δαπάνης 68.745,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 

γ) Την ΠΝΠ/ ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020 (άρθρο 24, παράγραφος 3) σύμφωνα με την οποία οι 

Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν σε ιδιώτες την εκτέλεση των εργασιών 

καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης 

παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη, 

δ) Το γεγονός ότι συνεχίζει να διαρκεί η έκτακτη ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα 

απρόβλεπτα από την αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

ε) Την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών να προβούν σε συναινετική 

τροποποίηση-παράταση της αρ. πρωτ.: 13474/27-03-2020 σύμβασης για χρονικό 

διάστημα από 31.05.2020 έως 26.07.2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω 

σύμβασης, 
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Προτείνεται η λήψη απόφασης για: 

 

1. Τροποποίηση-παράταση της αριθ.πρωτ.13474/27.03.2020 Σύμβασης ποσού 

68.745,60€ (με ΦΠΑ 24%) που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του 

οικονομικού φορέα Κωστορίζος Γ. & Σια Ε.Ε., όπως αυτοί νόμιμα 

εκπροσωπούνται, και αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητα εξωτερικών 

χώρων, αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων», διότι είναι επιθυμία των 

συμβαλλομένων μερών να προβούν σε συναινετική τροποποίηση της αρχικής 

συμβάσεως και κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο εξαιτίας του γεγονότος ότι συνεχίζει 

να διαρκεί η έκτακτη ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα από την 

αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19. Το ενδεχόμενο μη παράτασης του χρόνου ισχύος της συγκεκριμένης 

συμβάσεως θα δημιουργούσε πολλά και ανυπέρβλητα προβλήματα στην 

λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, διότι το εναπομείναν (λόγω 

αδειών ειδικού σκοπού) προσωπικό δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις 

καθημερινές υποχρεώσεις για καθαριότητα εξωτερικών χώρων, αποκομιδή και 

μεταφορά απορριμμάτων. Αυτό θα σήμαινε άμεσο και προφανή κίνδυνο για την 

δημόσια υγεία. Επιπλέον η τροποποίηση-παράταση του χρόνου ισχύος 

προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν θέματι σύμβασης. 

2. Η 2η τροποποίηση-παράταση της αριθ.πρωτ.13474/27.03.2020 Σύμβασης θα είναι 

από 31.05.2020 έως 26.07.2020 με αντίστοιχο συμβατικό ποσό 64.162,56 

(51.744,00 + 12.418,56 ΦΠΑ 24%). 

3. Η τροποποίηση (παράταση) θα γίνει στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Η τροποποίηση (παράταση) θα γίνει χωρίς να αλλάζουν οι υπόλοιποι όροι της 

αρχικής σύμβασης  

β) Η τροποποίηση (παράταση) δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης και 

γ) Η τροποποίηση (παράταση) δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου 

κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 13474/27-03-2020 σύμβαση, όπως αυτή είχε αρχικά 

υπογραφεί. 

Λαμία   27 / 5  / 2020 Λαμία  27 / 5  / 2020 

Η Αναπ/τρια Προϊσταμένη  

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

  

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

Κωνσταντίνος Μουστάκας 

 


