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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

146/2018
από το πρακτικό της 30ης/27.12.2018 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
Δήμου Αγιάς».
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 21:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10629/21.12.2018 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).
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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος
6. Ζιούλη Αναστασία, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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2ο:

Θέμα
Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα
εξής:
Με την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) του Τμήματος Αναπτυξιακών
Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς» στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Με βάση την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε η ένταξη του εν λόγω
έργου του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 ευρώ.
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ Αγιάς και
στην ΤΚ Νερομύλων συνολικού μήκους 2452+353=2895μ και 1200μ αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση του
έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την υπ’ αριθ. 208/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η ένταξη της δαπάνης για την Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς για το έτος 2018 στον τρέχοντα
προϋπολογισμό και η κατανομή της σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς εξόδων. Για το σκοπό αυτό
εντάχθηκε στον προϋπολογισμό (8η Αναμόρφωση Π-Υ με Κ.Α.Ε. 02.64.7323.02) και στο Τεχνικό
Πρόγραμμα (8η Τροποποίηση Τ.Π.) του Δήμου η δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση
Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
24% Φ.Π.Α.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 39/2018 ενοποιημένη μελέτη
του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 € με
το Φ.Π.Α. 24%, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 222/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και η
εκτέλεσή του με ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ 39/2018 ενοποιημένη μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Αγιάς»,
2. την με αριθμό πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) Απόφαση Ένταξης της
Πράξης: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
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 καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη 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.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 με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) του Τμήματος Αναπτυξιακών
Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
- 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’ αριθ. 208/2018 (75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: «Έγκριση της 8ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2018», με την οποία εγγράφηκε, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018
του Δήμου Αγιάς, η σχετική πίστωση 868.000,00€ στον κ.α. εξόδων 02.64.7323.02, με τίτλο:
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς ΑΔΑ:ΩΔΖ465ΧΘ7-ΓΝ4»,
- την υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της
ενοποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του»,
- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
Δήμου Αγιάς» 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
8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2018»,
- την υπ’ αριθμ. 538/2018 απόφαση του διατάκτη με την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση για την
εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
- την με αριθμό 39/2018 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,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο
διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον Κ.Α.
των εξόδων 02.64.7323.02 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σε βάρος του οποίου
έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 868.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 538/2018 απόφαση του Διατάκτη του
Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καλύπτεται με το ποσό 868.000,00€ από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

