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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 16
ης

/31-7-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 2
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

κατασκήνωσης». 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 31/7/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7595/27-7-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αντώνη Γκουντάρα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος  4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα 

Σοφλιού και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 2
ο
 : Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

κατασκήνωσης». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.1 του Π.Δ. 171/87: 

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 

εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 

διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 
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στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα 

στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 

1418/84. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή (πλέον Οικονομική Επιτροπή) ή το κοινοτικό συμβούλιο 

αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους 

όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους 

όρους ανάθεσης». 

 

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 

περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των 

Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων 

μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του 

ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες". 

 

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015, με χρηματοδότηση από 

Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 

Κατασκήνωσης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.907,65 ευρώ.  

 

Από έρευνα αγοράς πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος με εμπειρία σε ανάλογα έργα είναι η 

«Εργοασφαλτική – Γ. Στεργιούλας Α.Τ.Ε.», Εργοληπτική Επιχείρηση, με αριθμό με αριθμό ΜΕΕΠ 

13592, που εδρεύει στη Λάρισα (Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 92, Τ.Κ.: 41222, με Α.Φ.Μ.: 094368967 της Δ.Ο.Υ.: 

Β΄ Λάρισας),  η αμοιβή του οποίου κατά την προσφορά του (καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α.), ανέρχεται στο 

ποσό των 8.055,00 ευρώ (συνολική αξία με ΦΠΑ 9.907,65 €).  

 

Η σχετική πίστωση για την εκτέλεση του έργου ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-

Τ16) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε να προβείτε με απόφασή μας: 

1. Στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 

Κατασκήνωσης» στην Εργοασφαλτική – Γ. Στεργιούλας Α.Τ.Ε.», Εργοληπτική Επιχείρηση, με αριθμό 

με αριθμό ΜΕΕΠ 13592, που εδρεύει στη Λάρισα (Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 92, Τ. Κ.: 41222, με Α.Φ.Μ.: 

094368967 της Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας), έναντι αμοιβής 9.907,65€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι 

τεχνική περιγραφή: 

«Το έργο αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγ. Παρασκευής 

που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Στομίου του Δήμου Αγιάς, όπως και την συντήρηση του δρόμου 

πρόσβασης της κατασκήνωσης.  

Συγκεκριμένα στον υπάρχοντα περιβάλλοντα χώρο της Κατασκήνωσης πρέπει να τοποθετηθεί νέος 

ασφαλτοτάπητας καθώς ο υφιστάμενος έχει κατακερματιστεί από τομές που έγιναν για εργασίες συντήρησης 

των εγκαταστάσεων αλλά και η επιφάνειά του είναι πλέον ακατάλληλη από την αλλοίωση που έχει υποστεί. 

Επίσης στον υφιστάμενο δρόμο πρόσβασης της κατασκήνωσης, ο οποίος είναι χαλικοστρωμένος δρόμος 

μήκους 500 μέτρων και μέσου πλάτους 5 μέτρων, θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη για να εξασφαλιστεί η 

ομαλή πρόσβαση. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτά, τα 

ακόλουθα: 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού πάχους 5 εκατοστών 

 Ασφαλτική προεπάλειψη 

Τέλος, οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται 

στην παρούσα τεχνική περιγραφή, θεωρείται όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητα  

του συγκεκριμένου έργου». 
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2. Να καθορίσουμε τους όρους της σύμβασης ως εξής: 

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και ΠΔ 171/87. 

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι σε 402,75 ευρώ. 

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο». 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87, 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,  

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-

8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-

1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς 

Ελλάδας, 

- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμού του 

Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της 4
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 

και της 3
ης

 τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015», 

- την Τεχνική έκθεση που συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόμιμα από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς,  

- την προσφορά και τη βεβαίωση εγγραφής του αναδόχου στο Μ.Ε.ΕΠ.,  

- την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16)  απόφασή της με την οποία διατέθηκε η σχετική 

πίστωση, 

- το γεγονός ότι το μέλος της Επιτροπής κ. Αναστασίου Ιωάννη δήλωσε ότι ψηφίζει «παρών», 

- το γεγονός ότι το μέλος της Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου δήλωσε ότι καταψηφίζει,  

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης», στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση «Εργοασφαλτική – Γ. Στεργιούλας Α.Τ.Ε.», με αριθμό ΜΕΕΠ 13592, που 

εδρεύει στη Λάρισα: (Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 92, Τ.Κ.: 41222, με Α.Φ.Μ.: 094368967 της Δ.Ο.Υ.: Β΄ 

Λάρισας), έναντι αμοιβής 9.907,65 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη που συντάχθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και 

περιγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

 

Β. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής: 

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και ΠΔ 

171/87. 

β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς 

Φ.Π.Α. ήτοι σε 402,75 ευρώ. 

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Γ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου θα βαρύνει τον κ.α. 02.15.7326.03 των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής κατασκήνωσης», σε 

βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16)  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος που καταψήφισε και Αναστασίου 

Ιωάννης που ψήφισε «Παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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