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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Αγιά, 12.12.2018 

Αριθμ. πρωτ.: 10074 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

135/2018 
από το πρακτικό της 28

ης
/12.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

κτιριακών υποδομών για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου». 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 12-12-2018, ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10131/07-

12-2018 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 της 

Επιτροπής 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. Σκαρκάλης Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος
1
 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 

8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος.  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

                                                 
1 Αναπλήρωσε την Αναστασία Ζιούλη (τακτικό μέλος της Επιτροπής). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr


Σελίδα 2 από 4 

Θέμα 4
ο
: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

κτιριακών υποδομών για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  

 

Με την υπ’ αριθμ. 59170/25-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 300.000,00€ για αντιμετώπιση προβλημάτων που 

δημιουργηθήκανε από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

 

Με την υπ’ αριθ. 207/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε 

η αποδοχή του ποσού της χρηματοδότησης και η κατανομή της σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς 

εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

 

Για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών Δήμου για την στέγαση 

υπηρεσιών του δήμου» συντάχθηκε και θεωρήθηκε η υπ’ αριθ. 33/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 250.000,00€ ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

 

Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2018, με την υπ’ αριθ. 207/2018 

(ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (8
η
 Αναμόρφωση Π-Υ με Κ.Α.Ε. 

02.64.7331.02) και στο Τεχνικό Πρόγραμμα (8
η
 Τροποποίηση Τ.Π.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 

ΠΔΕ (ΣΑΕ 055). 

 

Με την υπ’ αριθ. 205/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 33/2018 μελέτη του 

έργου, καθώς και η εκτέλεσή του με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι διαδικασίες για την συγκρότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων. 

 

Ειδικότερα, στην περ. (α) και (η) της παρ. 8 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: «α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ 

χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς 

υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας 

παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής 

μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου ,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, …. η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική 

Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό 

εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων 

Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων……».  

 

Στις 29-12-2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β΄): «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία 

του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016».   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 33/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών Δήμου 

για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου», 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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3. 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. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή 

δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

4. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/17 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

4841 Β΄) περί Μη.Μ.Ε.Δ. 

 

εισηγούμαστε: 

 

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

επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών Δήμου για την στέγαση 

υπηρεσιών του δήμου», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 33/2018 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 

 

Β. Να συγκροτήσετε την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016 για το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών 

υποδομών Δήμου για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, η 

οποία θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα ορισθούν μετά από κλήρωση μέσα 

από το ηλεκτρονικό σύστημα του Μη.Μ.Ε.Δ. 

 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε 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’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/29.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 

4841): «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016», 

- την υπ’ αριθμ. 59170/25-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο Αγιάς το ποσό των 400.000,00€ για αποκατάσταση ζημιών από 

θεομηνίες στον δήμο Αγιάς  (ΣΑΕ 872), 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2018, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 205/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της μελέτης του 

έργου: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου» και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του», 

- την υπ’ αριθ. 207/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες 

(ΣΑΕ 055), ποσού 300.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών», 

- την υπ’ αριθ. 208/2018 (75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: «Έγκριση της 8
ης

 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8
ης

 τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων 2018», με την οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση των 250.000,00€ στον κ.α. 

εξόδων 02.64.7331.02 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών για την στέγαση 

υπηρεσιών του Δήμου», 
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- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών 

κτιριακών υποδομών για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου» εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 208/2018 (75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της 8
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2018 και της 8
ης

 τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018», 

- την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 10241/12-12-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 02.64.7331.02 και με αρ. 535 

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αγιάς,  

- την με αριθμό 33/2018 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

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

επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών Δήμου για την στέγαση 

υπηρεσιών του δήμου», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 33/2018 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας.  

 

Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών για την στέγαση 

υπηρεσιών του Δήμου» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7331.02 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018, σε βάρος των οποίων έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 250.000,00€ με την 

υπ’ αριθμ. 10241/12-12-2018 (ΑΔΑ: 6Π5ΡΩ6Ι-ΙΔΚ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο 

χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 

που προκαλούνται από θεομηνίες, βάσει της υπ’ αριθ. 59170/25-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 

Απόφασης του ΥΠΕΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055). 

 

Γ. Συγκροτούμε την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016 για το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών Δήμου 

για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία θα αποτελείται 

από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που θα ορισθούν μετά από κλήρωση μέσα από το ηλεκτρονικό 

σύστημα του Μη.Μ.Ε.Δ. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2018. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 


