
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χαλκίδα, 31-05-2022
    ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      
                        

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Αριθ. Αποφ. 256/2022
                                                               Από το Πρακτικό της 21ης/2022 Συνεδρίασης          

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Στην Χαλκίδα, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και  ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα επί

των  οδών  Ληλαντίων  και  Μεγασθένους  34,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική

Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17494/27-05-2022 πρόσκληση της

Προέδρου  σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο

τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

(μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14-05-2022 (ΦΕΚ Β ́2369) ΚΥΑ. γ)  το άρθρο

75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  προσαρμοσμένο  στις

προαναφερόμενες  διατάξεις:    

  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ήταν η Δήμαρχος Χαλκιδέων Βάκα Ελένη, οριζόμενα

μέλη  οι  Αντιδήμαρχοι  Γουρνής  Βασίλειος  και  Μπάκας  Ιωάννης,  σύμφωνα  με  την  56/2022

Απόφαση Δημάρχου και σε εφαρμογή του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.4623/2019, τα εκλεγόμενα μέλη

της  Ο.Ε.  σύμφωνα  με  την  2/2022 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Γραμματέας  στην  συνεδρίαση  ήταν  η  Διοικητική  Υπάλληλος  του  Δήμου  Χαλκιδέων,

Αλεξάνδρα Κεφεκέ.

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία  (άρθρο 184 παρ.  1  του ν.  4635/2019),  δηλαδή σε

σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην τακτική συνεδρίαση  τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπάκας Ιωάννης 1. Βάκα Ελένη, Πρόεδρος - Δήμαρχος

2. Αϊδίνη Ελένη 2.Γουρνής Βασίλειος

3.Ρήγος Κωνσταντίνος 3.Κόρδης Δήμος

4.Κεράτσας Μιχαήλ 4.Πάνος Γεώργιος

5.Σταματούκος Ευάγγελος

                                    

ΑΔΑ: 6Χ94ΩΗΑ-ΝΝΕ



ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί έκρισης τροποποίησης των όρων της Α.Π 201/16933/24-05-2022 (ΑΔΑ:

Ω2ΠΑΩΗΑ-ΝΤΩ,  ΑΔΑΜ:  22PROC010591201)  Διακήρυξης  ανοικτού  ηλεκτρονικού

μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού

629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023 του Δήμου Χαλκιδέων».

 Η κα. Πρόεδρος δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος κ. Μπάκας Ιωάννης .

 Ο κ.  Αντιπρόεδρος πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  πρότεινε  τη  συζήτηση  του  εκτός

ημερήσιας διάταξης θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις αρ. 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και αφού η

Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι το θέμα που εισάγεται για συζήτηση είναι κατεπείγον,  έθεσε

υπόψη των μελών της επιτροπής  το υπ’ αριθ.πρωτ. 17802 /31-05-2022 εισηγητικό έγγραφο του

Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, με θέμα

«Έγκριση τροποποίησης  των  όρων  της  Α.Π  201/16933/24-05-2022  (ΑΔΑ:  Ω2ΠΑΩΗΑ-ΝΤΩ,

ΑΔΑΜ: 22PROC010591201) Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω

των ορίων), εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το

έτος 2022-2023 του Δήμου Χαλκιδέων  ».  Η εισήγηση έθεσε υπόψη τους τα εξής:

1)  το  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2) το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

3)  το  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό  πλαίσιο για  τον  προσυμβατικό έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

4) το  ν.  4013/2011 (Α’ 204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5) το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

6) το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

7) Την 57/2022  Α.Ο.Ε.. για τον καθορισμό των επιτροπών Αξιολόγησης.

8) Την Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων.

9) Το υπ αρίθμ 14029/04-05-2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ010530883 2022-05-11)
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10) Την υπ. αρίθμ. 2115/15141/11-5-2022 Απόφασης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΡΒΩΗΑ-
ΩΘ5)

11) Την υπ’ αριθμ 201/2022 ΑΟΕ «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 
629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

12) Την με αρ. πρωτ. 16472/20-05-2022  δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης της Δημάρχου για
τον Διεθνή Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων,  για  τις  «Εργασίες
Συντήρησης  Πρασίνου»,  συνολικού  προϋπολογισμού  629.867,30  ευρώ  με  ΦΠΑ,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  και  με
συστημικό αριθμό 161061 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 15-
06-2022 και ώρα 16:00.

13)  Το  υπ’  αριθμ.  17525/23-5-2022  Αίτημα  αποδέσμευσης  λόγω  επανεκτίμησης  των
προβλεπόμενων για το 2022 αναγκών – δαπανών  της ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης
πρασίνου. Το αίτημα αυτό δεν κωλύει τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την περ. ε
παρ. 1 άρθρο 132 Ν.4412/16.

14) Την περ. ε παρ. 1 άρθρο 132 Ν.4412/16 που αναφέρει ότι συμβάσεις και οι συμφωνίες-
πλαίσιο  μπορούν  να  τροποποιούνται  χωρίς  νέα  διαδικασία   σύναψης  σύμβασης  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…..ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της
αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της  παρ. 4.

15) Την παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 που αναφέρει:  «Η τροποποίηση σύμβασης ή
συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά  την έννοια της περίπτωσης ε`
της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία πλαίσιο  ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον
χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε  περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1
και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης  όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που
επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
υπέρ   του  αναδόχου,  κατά  τρόπο που  δεν  προβλεπόταν  στην  αρχική  σύμβαση ή  συμφωνία
πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε
περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ` της παραγράφου 1.»

16) Την Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ στο σημείο : «Ε. ΟΙ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»
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17) Το με αρ. πρωτ. 4121/30-2-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

18) Τις  αποφάσεις αποδέσμευσης υποχρέωσης  ΑΠΟ1/17531, 2/17532 ,3/17533, 4/17534 / 23-5-
2022.

19) Την  υπ’ αριθμ. 2381/17788/31-5-2022 Απόφαση δημάρχου για την Τροποποίηση υπ’ αριθμ.
2115/15141/11-5-2022 Απόφασης Πολυετούς Υποχρέωσης.

20) Το γεγονός ότι για την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εργασιών πρασίνου είναι υπεύθυνο
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

21) Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης και μέχρι
σήμερα απομένουν 15 ημερολογιακές ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προσφορών
βάσει  της  201/2022  Α.Ο.Ε  Δήμου  Χαλκιδέων,  χρόνος  επαρκής  για  να  ενημερωθούν  οι
ενδιαφερόμενοι για την μη ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Παρακαλούμε για:

1) Την μη ουσιώδη τροποποίηση της παρ. 1.3. της διακήρυξης με αρ. 201/2022 ΑΟΕ Δήμου
Χαλκιδέων  του  Διεθνή  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  ,  εργασιών
συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023, ως
ακολούθως:

«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή υπηρεσιών  συντήρησης πρασίνου για τις ανάγκες
όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022-2023  Προϋπολογισμού 629.867,30
με ΦΠΑ. Και το ποσό έχει δεσμευθεί ως κάτωθι: 

Α/Α ΤΜΉ
ΜΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2022 Α.Α.Υ. 2022

1 1 35.6262.0005 ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ

(1Α: 54.935,10 +
  1Β: 34.521,60)

ΣΥΝ.: 89.456,70

Β337/11-5-2022
και 

ΑΠΟ1-23/5/2022

2 2 35.6262.0016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ

96.229,00
Β338/11-5-2022

και 
ΑΠΟ2-23/5/2022

3 3 35.62620017 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ

74.819,84
Β339/11-5-2022

και 
ΑΠΟ3-23/5/2022

4 4 35.6262.0019 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ 49.805,64

Β340/11-5-2022
και 

ΑΠΟ4-23/5/2022

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 310.311,18
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- Για έτος 2022  θα δεσμευθεί το συνολικό ποσό των 310.311,18 € στους αντίστοιχους  ΚΑ με την
ανάλυση που απεικονίζεται στον  ανωτέρω  πίνακα  και  για έτος 2023  θα δεσμευτεί το ποσό των
319.556,12 €  κατά προτεραιότητα από σχετικούς με τη δαπάνη ΚΑ του έτους 2023.

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα την ανωτέρω παρ. 1.3. της διακήρυξης

3) Σχετική Ανακοίνωση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

4)  Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  https://diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον ηλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 161061 συστημικού Διαγωνισμού στο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αλλάζει τα ποσά που βαρύνουν ανά έτος τους σχετικούς ΚΑ
προϋπολογισμού  για  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  και  κρίνεται   μη  ουσιώδης βάσει  των
διατάξεων  της  παρ.  1ε  και  παρ.  4  του  άρθρου  132  του  ν.4412/2016  και  της  οδηγίας  22  της
ΕΑΑΔΗΣΥ, διότι: 
α)  η  τροποποίηση  δεν  εισάγει  όρους οι  οποίοι,  εάν  είχαν  αποτελέσει  μέρος  της  αρχικής

διαδικασίας  σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από
αυτούς που  επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη
αρχικώς ή θα  προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αφού
δεν αλλάξει κανένας όρος της διακήρυξης
 β)  η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της υπέρ  του αναδόχου,  κατά

τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, αφού ακόμα δεν έχει αναδειχθεί ανάδοχος,
γ) η τροποποίηση δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης , αφού το αντικείμενο παραμένει

ακριβώς το ίδιο
δ) χρειάζονται άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 

βάσει της 201/2022 Α.Ο.Ε διακήρυξης, χρόνος επαρκής για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για
την μη ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης».
…………………………………………………………………………………………………

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου και τα

έγγραφα  που  αναφέρονται  σ’ αυτήν,  μετά  από ανταλλαγή απόψεων των  μελών αυτής  και

έχοντας υπόψη:

1)  το  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2) το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

3)  το  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό  πλαίσιο για  τον  προσυμβατικό έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
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4) το  ν.  4013/2011 (Α’ 204)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5) το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

6) το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

7) Την 57/2022  Α.Ο.Ε.. για τον καθορισμό των επιτροπών Αξιολόγησης.

8) Την Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων.

9) Το υπ αρίθμ 14029/04-05-2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ010530883 2022-05-11)

10) Την υπ. αρίθμ. 2115/15141/11-5-2022 Απόφασης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΡΒΩΗΑ-
ΩΘ5)

11) Την υπ’ αριθμ 201/2022 ΑΟΕ «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 
629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

12) Την με αρ. πρωτ. 16472/20-05-2022  δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης της Δημάρχου για
τον Διεθνή Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων,  για  τις  «Εργασίες
Συντήρησης  Πρασίνου»,  συνολικού  προϋπολογισμού  629.867,30  ευρώ  με  ΦΠΑ,  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  και  με
συστημικό αριθμό 161061 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 15-
06-2022 και ώρα 16:00.

13)  Το  υπ’  αριθμ.  17525/23-5-2022  Αίτημα  αποδέσμευσης  λόγω  επανεκτίμησης  των
προβλεπόμενων  για  το  2022  αναγκών  –  δαπανών   της  ανάθεσης  των  υπηρεσιών  συντήρησης
πρασίνου. Το αίτημα αυτό δεν κωλύει τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την περ. ε παρ. 1
άρθρο 132 Ν.4412/16.

14) Την περ. ε παρ. 1 άρθρο 132 Ν.4412/16 που αναφέρει ότι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο
μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία  σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες  περιπτώσεις:…..ε)  όταν  οι  τροποποιήσεις,  ανεξαρτήτως  της  αξίας  τους,  δεν  είναι
ουσιώδεις κατά την έννοια της  παρ. 4.

15) Την παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

16) Την Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ στο σημείο : «Ε. ΟΙ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»

17) Το με αρ. πρωτ. 4121/30-2-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

18) Τις  αποφάσεις αποδέσμευσης υποχρέωσης  ΑΠΟ1/17531, 2/17532 ,3/17533, 4/17534 / 23-5-
2022.

19) Την  υπ’ αριθμ. 2381/17788/31-5-2022 Απόφαση δημάρχου για την Τροποποίηση υπ’ αριθμ.
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2115/15141/11-5-2022 Απόφασης Πολυετούς Υποχρέωσης.

20) Το γεγονός ότι για την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εργασιών πρασίνου είναι υπεύθυνο
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

21) Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται στο στάδιο της δημοσίευσης και μέχρι σήμερα

απομένουν 15 ημερολογιακές  ημέρες μέχρι  την καταληκτική ημερομηνία προσφορών βάσει  της

201/2022 Α.Ο.Ε Δήμου Χαλκιδέων, χρόνος επαρκής για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την

μη ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης

22)  Το υπ’ αριθ.πρωτ.  17802  /31-05-2022  εισηγητικό  έγγραφο  του Τμήματος  Προμηθειών  της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων 

         

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει τη μη ουσιώδη τροποποίηση της παρ. 1.3. της διακήρυξης με αρ. 201/2022 ΑΟΕ
Δήμου Χαλκιδέων του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού , εργασιών
συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 629.867,30 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2022-2023, ως
ακολούθως:

«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή υπηρεσιών  συντήρησης πρασίνου για τις ανάγκες
όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022-2023  Προϋπολογισμού 629.867,30
με ΦΠΑ. Και το ποσό έχει δεσμευθεί ως κάτωθι: 

Α/Α ΤΜΉ
ΜΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2022 Α.Α.Υ. 2022

1 1 35.6262.0005 ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ

(1Α: 54.935,10 +
  1Β: 34.521,60)

ΣΥΝ.: 89.456,70

Β337/11-5-2022
και 

ΑΠΟ1-23/5/2022

2 2 35.6262.0016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ

96.229,00
Β338/11-5-2022

και 
ΑΠΟ2-23/5/2022

3 3 35.62620017 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ

74.819,84
Β339/11-5-2022

και 
ΑΠΟ3-23/5/2022

4 4 35.6262.0019 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ 49.805,64

Β340/11-5-2022
και 

ΑΠΟ4-23/5/2022

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 310.311,18
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- Για έτος 2022  θα δεσμευθεί το συνολικό ποσό των 310.311,18 € στους αντίστοιχους  ΚΑ με την
ανάλυση που απεικονίζεται στον  ανωτέρω  πίνακα  και  για έτος 2023  θα δεσμευτεί το ποσό
των 319.556,12 €  κατά προτεραιότητα από σχετικούς με τη δαπάνη ΚΑ του έτους 2023.»

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της ανωτέρω παρ. 1.3. της διακήρυξης

3) Σχετική Ανακοίνωση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

4) Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  https://diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον ηλεκτρονικό τόπο του με Α/Α 161061 συστημικού Διαγωνισμού στο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

         

          

                Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

&  ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Ο  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ    

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΑΚΑΣ  
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