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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
9657/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα: α)Στην Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) Στο άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 
1869) και γ) Στη παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 
1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. δ)απόφαση αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΦΕΚ 30/8-1-2021 τεύχος δεύτερο 
ε)απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805 ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος δεύτερο, στ) απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 ΦΕΚ 1872/08-05-2021 τεύχος δεύτερο ζ) απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 
ΦΕΚ 2233/29-5-2021 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                            ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                              

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                         

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 1o: Προσφυγή ή μη διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 
παρ. 2γ Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του 
Δήμου για την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
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1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
9638/28-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Αγροτικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ 2γ Ν.4412/16 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου για τη προμήθεια μαύρων 
ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων  

Η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 περιπτ. ιδ Ν. 
4623/2019 η οποία ορίζει ότι «ιδ) Η οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση», συνεπώς και 
στις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω , να αποφασίσει για την απευθείας ανάθεση 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις.  

Στο Δήμο μας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας μαύρων σάκων 
απορριμμάτων συνολικής δαπάνης 2916,48 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που είναι απαραίτητη την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς η συλλογή των απορριμμάτων από τους 
κοινόχρηστους χώρους οφείλει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και όχι χύδην.  

Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4790/21η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 2ουτης από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (και αναριθμήθηκε 
σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4682/2020), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 
30η.6.2021(αναλυτικά: Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76 Α/3-4-2020) -Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α ́ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A ́ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α ́ 64) και άλλες διατάξεις). 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 10της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α ́2020):  

α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με 
την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες 
συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την 
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα 
των ΟΤΑ. 

Προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών είναι απαραίτητη ηπροσφυγή 
στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία συναντά έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 
32 παρ 2 περ γ ́ Ν.4412/16και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: «2.Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που 
είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για 
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Στη προκειμένη περίπτωση οι ανάγκες της υπηρεσίας σε ενισχυμένους σάκους απορριμμάτων υπήρξαν, 
απρόβλεπτα, ιδιαίτερα αυξημένες λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και εν τω 
μεταξύ έχουν εξαντληθεί τα εν λόγω συμβατικά προϊόντα της προηγούμενης σύμβασης και η αποκομιδή 
απορριμμάτων από τους οδοκαθαριστές κινδυνεύει να πραγματοποιείται χύδην. 

Επειδή κρίνεται επιτακτική η προμήθεια των εν λόγω ειδών δημιουργείται η ανάγκη προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η οποία ως 
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προαναφέρθηκε συναντά νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2 περ δ Ν.4412/16,καθώς η 
σημερινή αδυναμία προμήθειας των ειδών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα και αμέλεια των υπηρεσιών του 
Δήμου.  

Όπως συνεπώς είναι σαφές οι διαμορφούμενες συνθήκες υπήρξαν μη απορρέουσες από έλλειψη επιμέλειας 
των υπηρεσιών του Δήμου (ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στοVII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), αποδιδόμενες στα μέτρα 
αποφυγής της διασπορά του COVID-19. 

Προκειμένου να ανατεθεί η προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του 
Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων για διάστημα ενός (1) μήνα 
συντάχθηκε Τεκμηριωμένο Αίτημα από την Υπηρεσία μας με αρ. πρ.9637/28-5-2021, στη συνέχεια το 
Τμήμα αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων ζήτησε σφραγισμένη κατάθεση 
οικονομικής προσφοράς προμήθειας των εν λόγω ειδών και σύμφωνα με την προσφορά η απαιτούμενη 
δαπάνη έχει αναλυτικά ως εξής: 

Είδος Δαπάνης Κ.Α. CPV Ποσότητα 
(κιλά) 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολικό 
Κόστος 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. Συν. 
Κόστος 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
45/60Χ80 

20  1.670 1,05 € 1.753,50 € 24% 2.174,34 € 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
63/95Χ125 

20   1,05 € 598,50 € 24% 742,14 € 

Σύνολο Δαπάνης 2.352,00 € 37,80 € 2.916,48 

 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι 
περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου 
(ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στοVII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, η οποία 
καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10, εφόσον 
συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω , να αποφασίσει για τα εξής: 

1. Να εγκρίνει την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων συνολικής δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)2.916,48€  

2. Να αναθέσει απευθείας την παραπάνω προμήθεια στην επιχείρηση που έχει υποβάλλει τη συνημμένη 
προσφορά.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.» 

 

2. Την από 27/05/2021 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Βουτσίνου – Ρούσσου & Σια 
Ο.Ε.». 

 

3. Την με αρ. πρωτ. 9657/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

4. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 
 
 

5. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
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6. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα : 
 
α) Εγκρίνει την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων συνολικής δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2.916,48 €, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων για διάστημα ενός (1) μήνα 

 

β) Αναθέσει απευθείας την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων για την 
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων, στην εταιρεία «Βουτσίνου – Ρούσσου & Σια Ο.Ε.» που έχει υποβάλλει 
σχετική οικονομική προσφορά και συγκεκριμένα : 

 

Είδος Δαπάνης Ποσότητα 
(κιλά) 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολικό 
Κόστος 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. Συν. 
Κόστος 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
45/60Χ80 

1.670 1,05 € 1.753,50 € 24% 2.174,34 € 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
63/95Χ125 

570 1,05 € 598,50 € 24% 742,14 € 

Σύνολο Δαπάνης   2.352,00 € 37,80 € 2.916,48 

 
 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

8. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A) Εγκρίνει την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων συνολικής δαπάνης 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 2.916,48 €, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 
Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων για διάστημα ενός (1) μήνα 

 

Β) Αναθέτει απευθείας την προμήθεια μαύρων ενισχυμένων σάκων απορριμμάτων για την 
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων, στην εταιρεία «Βουτσίνου – Ρούσσου & Σια Ο.Ε.» που έχει υποβάλλει 
σχετική οικονομική προσφορά και συγκεκριμένα : 

Είδος Δαπάνης Ποσότητα 
(κιλά) 

Τιμή 
μονάδος 

Συνολικό 
Κόστος 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. Συν. 
Κόστος 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
45/60Χ80 

1.670 1,05 € 1.753,50 € 24% 2.174,34 € 
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ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
63/95Χ125 

570 1,05 € 598,50 € 24% 742,14 € 

Σύνολο Δαπάνης   2.352,00 € 37,80 € 2.916,48 

 
 
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                            ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                    
                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
                                                                                                                                                              
                                                                                  ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                              
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