
Σελίδα 1 από 2 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Αγιά, 13.11.2017 
Αριθμ. πρωτ.: 11835 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  
                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
120/2017 

από το πρακτικό της 23ης/10.11.2017 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  
 
Θέμα  2ο : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Ανύψωση φρεατίων».  
 
 
Στo  Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 10.11.2017, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
11598/6.11.2017 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). 
 
Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος 
Καλαγιάς. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  
  Παρόντες 
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, μέλος                              
5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος   

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος 
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 
Μπουρνάκας. 
 
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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 Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Ανύψωση φρεατίων». 
  

Το θέμα εισηγήθηκε η Ευμορφία Ντουλούλη, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 

 

Από ερώτημα που έγινε στην ΕΑΑΔΗΣΥ για το τι ισχύει για την απευθείας ανάθεσης μικρών έργων , 

δόθηκε η εξής απάντηση:  «το άρθρο 15 του π.δ. 171/1987 ρυθμίζει μόνο θέματα απονομής αρμοδιοτήτων σε 

όργανα των δήμων και όχι τις διαδικασίες σύναψης και παρακολούθησης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Συνεπώς, για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του π.δ. 

171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης).» 

  

Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση από την οικονομική επιτροπή, χωρίς να τηρούνται οι 

υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, μεταξύ των οποίων η διενέργεια δημόσιας 

κλήρωσης. Δηλαδή και για τα μικρά έργα ακολουθείτε κανονικά τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

έργων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 

 

Ως εκ τούτου ζητούμε το θέμα να μην συζητηθεί. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,  

- τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.δ. 171/1987, 

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Το θέμα να μη συζητηθεί για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
 


