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ΘΕΜΑ: Ματαίωση Διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445 λόγω 
ουσιωδών τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

  

Στη Λάρισα, σήμερα 26.07.06.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., η Εκτελεστική Επιτροπή του 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22320/03.06.2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Καλογιάννη Απόστολου, Δημάρχου Λαρισαίων, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του 

Συνδέσμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.  

 Παρευρεθήκαν τα μέλη οι κ.κ. 1) Απόστολος Καλογιάννης ως Πρόεδρος, τα τακτικά μέλη 2) 

Παπαδημόπουλος Δημήτρης ως Αντιπρόεδρος, 3) Απρίλη Αγορίτσα 4) Γκουντάρας Αντώνιος , 5) 

Ζαούτσος Γεώργιος, 6) Νταής Παναγιώτης και 7) Τάχος Δημήτριος. Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση 

συμμετείχαν και τα επτά (7) Τακτικά μέλη διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦοΔΣΑ, προχώρησε σε 

συζήτηση σχετικά με το θέμα Ματαίωση Διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445 λόγω ουσιωδών 

τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη  

1. Τη με αριθμ. πρωτ.22324/03.06.2022 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 

«Κύριε πρόεδρε,  

Για τον διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 

817.252,38 € αποτελούμενης από 4 τμήματα, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

λήγει στις 08/06/2022 σας υποβάλουμε το αρ. πρωτ. 22305/03.06.2022 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού περί ματαίωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4782/2021, λόγω ουσιωδών τροποποιήσεων του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα: 

1ον. Λόγω της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και ειδικώς των καυσίμων 

όπως επισημαίνεται και στο αρ. πρωτ. 2040/13/04/2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχουν προκύψει 

σημαντικότατα θέματα επαναπροσδιορισμού του κόστους μεταφοράς υλικών και κατά συνέπεια του 



 

ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος 3 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης 

απορριμμάτων και υλικών διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής». 

Επισημαίνεται ότι παρότι κατά την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

των υλικών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω τμήμα διαμορφώθηκε υψηλότερα κατά 18,5% σε σχέση 

με τις τρέχουσες συμβατικές τιμές προμήθειας των υλικών, εντούτοις οι διαρκείς αυξήσεις στις τιμές των 

καυσίμων αλλά και οι δυσοίωνες εκτιμήσεις των συνθηκών της αγοράς, καθιστούν τον διαμορφωθέντα 

ενδεικτικό προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης του τμήματος 3 αρκετά υποεκτιμημένο σε σχέση 

με τα πραγματικά κόστη, εγείροντας σοβαρά θέματα υλοποίησής του και συνεπώς εκ νέου 

επαναπροσδιορισμού του οικονομικού αντικειμένου του τμήματος της σύμβασης που αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των εργασιών υγειονομικής ταφής. 

2ον. Επιπλέον η διασφάλιση της απρόσκοπτης διαχείρισης των απορριμμάτων στην επέκταση της 

4ης Κυψέλης με την δεδομένη καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμματιζόμενων έργων (ΜΕΑ -ΧΥΤΥ) 

σύμφωνα με τα πρόσφατες εξελίξεις, επιβάλλει την μεγιστοποίηση του ωφέλιμου όγκου της λεκάνης 

ταφής για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής της. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η εφαρμογή μεγαλύτερης 

συμπίεσης κατά την διάστρωση των απορριμμάτων με την εντατικότερη χρήση των μηχανημάτων έργου 

(συμπιεστή απορριμμάτων και προωθητή).  

Λαμβάνοντας υπόψη δε την υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση του στόλου του Συνδέσμου 

(εμφάνιση συχνών βλαβών στο συμπιεστή και προωθητή) είναι αδύνατη η ανταπόκριση στις επιπλέον 

απαιτήσεις με χρήση κυρίως των ιδίων μέσων του Φορέα, συνεπώς εκ των πραγμάτων απαιτείται 

επαύξηση του ανατιθέμενου φυσικού αντικειμένου καθώς οι προβλεπόμενες ώρες (1.660) στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος 1 «Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης 

και λειτουργίας Κυττάρου» χρήσης μηχανήματος (προωθητής γαιών ή συμπιεστής) περιορίζονταν στην 

διασφάλιση επί της ουσίας της συνεχούς (6,5ωρης) απασχόλησης ενός μηχανήματος έργου σε 

καθημερινή βάση ετησίως.  

Τέλος η πρόσφατη ανακύπτουσα σοβαρή βλάβη (σημαντικές ρωγμές στο πλαίσιο) του εκσκαφέα 

που θέτει εν αμφιβόλω την αποτελεσματικότητά του στην συνεχή χρήση του και η διαρκώς 

επιδεινούμενη βεβαρημένη λειτουργική εικόνα του φορτηγού οχήματος μεταφοράς εδαφικού υλικού, 

επιβάλλουν για την διασφάλιση των εργασιών καθημερινής χωματοκάλυψης και εν τέλει της άρτιας 

εκτέλεσης του αντικειμένου του τμήματος 1 την τροποποίηση - επέκταση του φυσικού αντικειμένου που 

θα συμπεριλαμβάνει την προσφορά και απασχόληση και αυτών των μηχανημάτων -οχημάτων από τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όποτε κρίνεται απαραίτητο από την αναθέτουσα αρχή.  

Επειδή τα ανωτέρω τμήματα (1 και 3) αποτελούν το 80 % της συνολικής σύμβασης, η δε υλοποίησή τους 

οφείλει να γίνει ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα (2 και 4) δημοπρατούμενα τμήματα της σύμβασης για την 

άρτια εκτέλεση αυτής, προτείνεται σύμφωνα με την παρ. 3.5 της Διακήρυξης η ματαίωση εν όλω του 

διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 

1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445. 

Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως η Εκτελεστική Επιτροπή ως αρμόδιο Όργανο της 



 

αναθέτουσας αρχής, να αποφασίσει: 

Α) την ματαίωση εν όλω του διαγωνισμού ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445 

Β) Την επαναπροκήρυξη της σχετικής σύμβασης με προσαρμογή στα νέα δεδομένα του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της.» 

2. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 22305/03.06.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γνωμοδότηση επί  της ματαίωσης του διαγωνισμού  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)  ΛΑΡΙΣΑΣ  

(Τμήματα 1 έως 4)  
 (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 158445) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ 817.252,38€  ΕΥΡΩ  

 

Στη Λάρισα σήμερα την 3η του μηνός Ιουνίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα 

γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας), συνεδρίασε 

-κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου- η Επιτροπή  Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 14/2022 

(ΑΔΑ: ΨΩΕΩΟΞΨ4-ΧΗΡ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει αναφορικά με την ματαίωση εν όλω ή εν μέρει του με αριθμ. συστήματος “156482”, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της με ΑΔΑΜ 22PROC010528481 διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ (Τμήματα 1 έως 4)» (Αρ. 

Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής 26/06-05-2022).  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής ήτοι: 

1. Κυραμάς Γεώργιος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, Πρόεδρος 

2. Τζιλάκας Αργύριος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχ/κων, υπάλληλος του Δήμου 

Λαρισαίων, Γραμματέας 

3. Τασιάκου Γεωργία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της την σχετική διακήρυξη του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας καθώς επίσης και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής: 

Α. Βάσει της παρ. 3.5 της Διακήρυξης «Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή 

εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Λάρισα: 03/06/2022  
Αριθ. Πρωτ.:22305 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  



 

του ν. 4412/2016». μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 

της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Β. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τον διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 817.252,38 € αποτελούμενης από 4 τμήματα, που η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 08/06/2022 παρουσίασε τα θέματα που έχουν προκύψει 

στην παρούσα φάση, τα οποία και θα πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου η Επιτροπή εισηγηθεί την 

ματαίωση ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4782/2021, λόγω ουσιωδών τροποποιήσεων του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

1ον. Λόγω της απρόβλεπτης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και ειδικώς των καυσίμων όπως 

επισημαίνεται και στο αρ. πρωτ. 2040/13/04/2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχουν προκύψει 

σημαντικότατα θέματα επαναπροσδιορισμού του κόστους μεταφοράς υλικών και κατά συνέπεια του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος 3 «Προμήθεια εδαφικού υλικού ημερήσιας κάλυψης 

απορριμμάτων και υλικών διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας μετώπου ταφής».  

Μάλιστα παρότι κατά την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των 

υλικών που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω τμήμα διαμορφώθηκε υψηλότερα κατά 18,5% σε σχέση 

με τις τρέχουσες συμβατικές τιμές προμήθειας των υλικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση 

του κόστους των καυσίμων, εντούτοις οι διαρκείς συνεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων 

αλλά και οι δυσοίωνες εκτιμήσεις των συνθηκών της αγοράς, καθιστούν τον διαμορφωθέντα 

ενδεικτικό προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης του τμήματος 3 αρκετά υποεκτιμημένο σε 

σχέση με τα πραγματικά κόστη -όπως πρόσφατα μας επισημάνθηκε εγγράφως τεκμηριωμένα και από 

τον ανάδοχο οικονομικό φορέα της σχετικής τρέχουσας σύμβασης- εγείροντας σοβαρά θέματα 

υλοποίησής του και συνεπώς εκ νέου επαναπροσδιορισμού του οικονομικού αντικειμένου του 

τμήματος της σύμβασης που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην διασφάλιση της απρόσκοπτης 

υλοποίησης των εργασιών υγειονομικής ταφής. 

2ον. Επιπλέον η διασφάλιση της απρόσκοπτης διαχείρισης των απορριμμάτων στην επέκταση της 4ης 

Κυψέλης με α) την δεδομένη καθυστέρηση υλοποίησης των προγραμματιζόμενων έργων (ΜΕΑ -ΧΥΤΥ) 

σύμφωνα με τα πρόσφατες εξελίξεις καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης των 

Τευχών Δημοπράτησης και της επικαιροποιημένης μελέτης προσαρμογής της ΜΕΑ σε ΜΑΑ (Μονάδα 

Ανάκτησης Αξιοποίησης), β) την μη δυνατότητα διακριτής δημοπράτησης σε προγενέστερο χρόνο του 

ΧΥΤΥ έναντι της ΜΑΑ όπως πρόσφατα μας επισήμανε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχετικό έγγραφό 

της, 

επιβάλλει την μεγιστοποίηση του ωφέλιμου όγκου της λεκάνης ταφής για την επιμήκυνση του 

χρόνου ζωής της. Στο πλαίσιο αυτό ο μόνος τρόπος που υπάρχει  για την επίτευξη της ανωτέρω 



 

κατάστασης, καθόσον όλη η προηγούμενη διαμορφωμένη λεκάνη ταφής έχει ήδη υπερπληρωθεί με 

απορρίμματα, είναι η εφαρμογή μεγαλύτερης συμπίεσης κατά την διάστρωση των απορριμμάτων 

που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εντατικότερη χρήση των μηχανημάτων έργου (συμπιεστή 

απορριμμάτων και προωθητή).  

Λαμβάνοντας υπόψη όμως την υφιστάμενη και διαρκώς επιδεινούμενη λειτουργική κατάσταση του 

στόλου του Συνδέσμου (εμφάνιση συχνών βλαβών στο συμπιεστή και προωθητή) είναι αδύνατη η 

ανταπόκριση στις επιπλέον απαιτήσεις με χρήση κυρίως των ιδίων μέσων του Φορέα, συνεπώς εκ 

των πραγμάτων απαιτείται επαύξηση του ανατιθέμενου φυσικού αντικειμένου, που υπερβαίνει τις 

δυνατότητες που παρέχονται στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.2 της Διακήρυξης 

καθώς οι προβλεπόμενες ώρες (1.660) στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος 1 «Υπηρεσίες 

υγειονομικής ταφής – σχεδιασμού – ανάπτυξης και λειτουργίας Κυττάρου» χρήσης μηχανήματος 

(προωθητής γαιών ή συμπιεστής) περιορίζονταν στην διασφάλιση επί της ουσίας της συνεχούς 

(6,5ωρης) απασχόλησης ενός μηχανήματος έργου σε καθημερινή βάση ετησίως.  

Τέλος η πρόσφατη ανακύπτουσα σοβαρότατη βλάβη (σημαντικές ρωγμές στο πλαίσιο) του εκσκαφέα 

που θέτει εν αμφιβόλω την μελλοντική αποτελεσματικότητά του στην συνεχή απαραίτητη χρήση του 

και η διαρκώς επιδεινούμενη βεβαρημένη λειτουργική εικόνα του φορτηγού οχήματος μεταφοράς 

εδαφικού υλικού, επιβάλλουν για την διασφάλιση των εργασιών καθημερινής χωματοκάλυψης και εν 

τέλει της άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου του τμήματος 1 την τροποποίηση - επέκταση του 

φυσικού αντικειμένου που θα συμπεριλαμβάνει την προσφορά και απασχόληση και αυτών των 

μηχανημάτων -οχημάτων από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.  

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογώντας τα ανωτέρω ανακύπτοντα στοιχεία που θέτουν εν 

αμφιβόλω την άρτια υλοποίηση της σύμβασης και επειδή τα ανωτέρω τμήματα (1 και 3) αποτελούν το 

80 % της συνολικής σύμβασης, η δε υλοποίησή τους οφείλει να γίνει ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα (2 και 

4) δημοπρατούμενα τμήματα της σύμβασης για την ολοκληρωμένη εκτέλεση αυτής, 

εισηγείται  

Α) την ματαίωση εν όλω του διαγωνισμού ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445 

Β) Την επαναπροκήρυξη της σχετικής σύμβασης με προσαρμογή στα νέα δεδομένα του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Κυραμάς Γεώργιος 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Τζιλάκας Αργύριος 

Τασιάκου Γεωργία 



 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την ματαίωση εν όλω του διαγωνισμού ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ» (Τμήματα 1-4) με Συστ. Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 158445. 

2. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη της σχετικής σύμβασης με προσαρμογή στα νέα δεδομένα του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της. 

 

 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                              ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Δήμαρχος Λαρισαίων                                                                     ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

                                                                                                            ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                            ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                                            ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ 

                                                                                                                  ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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