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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

131/2017 
από το πρακτικό της 24

ης
/28.11.2017 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα  4
ο
 : Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς».  

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.11.2017, ώρα 17:30 μ.μ. 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 12325/24.11.2017 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). 

 

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. Γρηγόριος Καλαγιάς, Αντιπρόεδρος
1
 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                               4. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος
2
  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα  4
ο
 : Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς».  

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 873/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-20120», συνολικού προϋπολογισμού 

112.320,00 ευρώ με την εξής κατηγοριοποίηση δαπανών: α) Άμεσες Δαπάνες (Α.1.) που ανέρχονται στο 

ποσό των 93.600,00 ευρώ και β) Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 20% επί των επιλέξιμων άμεσων 

δαπανών προσωπικού (Β.3.) που ανέρχονται στο ποσό των 18.720,00 ευρώ.  

 

Με την υπ’ αριθ. 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε 

η ένταξη της δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Αγιάς για το έτος 2017 στον τρέχοντα 

προϋπολογισμό και η κατανομή της σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς εξόδων. Για το σκοπό αυτό 

εντάχθηκε στον προϋπολογισμό (4
η
 Αναμόρφωση Π-Υ με Κ.Α.Ε. 02.60.7331.01) και στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα (3
η
 Τροποποίηση Τ.Π.) του Δήμου η δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση 

κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με 

το Φ.Π.Α. (24%) που αφορά στην κατηγορία Β.3. των εγκεκριμένων δαπανών.  

 

Με την με αριθμό 101/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 9/2017 

μελέτη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 (με το ΦΠΑ), και καθορίστηκε ως  τρόπος εκτέλεσης του 

εν λόγω έργου η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.  

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των 

όρων της διακήρυξης, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9442/25-09-

2017, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17PROC001992420 2017-09-25», κατά την παρ. 1γ του άρθρου 121 

του Ν.4412/2016. 

 

Στη δημοπρασία, που διεξήχθη στις 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.,  έλαβαν μέρος 

συνολικά δύο (2) ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές από την αρμόδια 

Επιτροπή.  

 

Ακολούθως, με την υπ’ αριθ. 118/2017 (ΑΔΑ: 710ΧΩ6Ι-Τ56) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 10612/20-10-2017 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού, που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.» 

ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου. 

 

Ωστόσο, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, μας 

γνωστοποιήθηκε ότι οι δαπάνες διαμόρφωσης των χώρων δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες της 

Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας Αγιάς” και επομένως δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση της πράξης από 

τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 και αναφέρονται στη διακήρυξη, 

γεγονός που συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων αυτής.  

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 106 «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016: «Αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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». 

 

ΑΔΑ: 7ΧΥΠΩ6Ι-Φ69



Σελίδα 3 από 4 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 106, 

2. τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

3. την αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. 873/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

για την ένταξη της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», 

4. το άρθρο 72, παρ. 1, εδ. ε΄ 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 εγκρίνετε την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ» και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης ως προς την πηγή χρηματοδότησης του έργου. 
 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ’ και ε’ 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)», και ειδικότερα της παρ. 3 του 

άρθρου 106 αυτού, 

- 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. 873/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με 

την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-20120», 

- την αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. 873/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφασης του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας για την ένταξη της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς»,  

- την με αριθμό πρωτ.: 9442/25-09-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς (Περίληψη διακήρυξης 

ΑΔΑ: ΨΟΔΧΩ6Ι-Ν84), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «17PROC001992420 2017-09-25», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ» και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την τροποποίηση των όρων 

της διακήρυξης ως προς την πηγή χρηματοδότησης του έργου. 

 

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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