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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 22.05.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4257 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

56/2020 
από το πρακτικό της 10ης/22.05.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις 

ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 22.05.2020, ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά 

με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4093/18.05.2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα 

μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020. 
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 

ορίζονται τα εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στον εκ νέου καθορισμό των όρων διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας», αφού προηγήθηκε η ματαίωσή του με την υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφασή μας. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στον εκ νέου καθορισμό των όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση 

του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», αφού 

προηγήθηκε η ματαίωσή του με την υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφασή μας, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του 

σύμφωνα με όσα προαναφέρονται.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις 

ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – Στοχοθεσίας και  το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα 

Έργων οικ. έτους 2020, όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - 

Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 

141.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) με Κωδικό Αριθμό Εξόδων: 61.7331.01. 

 

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από πόρους για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει των 

αποφάσεων με ΑΔΑ: Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 (41.300,00€) και  ΩΙ01465ΧΘ7-5ΤΜ (100.000,00€).  

 

Με την υπ’ αριθ. 57/2019 (ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΩ6Ι-6Υ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 100.000,00 ευρώ και η κατανομή της στον Κ.Α.Ε. 61.7331.01 για την 

εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας», ενώ με την υπ’ αριθ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΦΤΩ6Ι-ΜΗΘ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 41.300,00 ευρώ και η κατανομή της στο εν 

λόγω έργο. 

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 22/2019 μελέτη του έργου: 

«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», συνολικού  

προϋπολογισμού 141.300,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 74/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με 

τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής 

μελέτης. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών 

Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», 

2. Τις αποφάσεις έγκρισης της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: 

Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 και ΩΙ01465ΧΘ7-5ΤΜ, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. Το άρθρο 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει 

την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

 

Εισηγούμαστε: να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην 

υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθ. 57/2019 (ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΩ6Ι-6Υ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 180.000,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)», 

- την υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου: “Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας”», 

- την υπ’ αριθ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΦΤΩ6Ι-ΜΗΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

«Τροποποίηση της 207/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΣΡΩ6Ι-ΙΕΖ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 300.000,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 55/2020 (ΑΔΑ: Ω528Ω6Ι-Σ5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας” (Αρ. Διακήρυξης: 3435/22-04-2020)», 

- την υπ’ αριθ. 176/2020 (ΑΔΑ:6Ψ70Ω6Ι-Φ4Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 141.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 

02.61.7331.01 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και ειδικότερα από πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει των αποφάσεων με ΑΔΑ: Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 

(41.300,00€) και  ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ (100.000,00€), για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις - 

Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», 

- την υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων 

Αγιάς και Μελιβοίας», 

- την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων 

Αγιάς και Μελιβοίας», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 22/2019 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.  

 

Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς 

και Μελιβοίας» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7331.01 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 141.300,00€ με την 

υπ’ αριθ. 176/2020 (ΑΔΑ:6Ψ70Ω6Ι-Φ4Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου 

Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από 

πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), 

βάσει των αποφάσεων με ΑΔΑ: Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 (41.300,00€) και  ΑΔΑ: ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ 

(100.000,00€). 
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


