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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

50/2020
από το πρακτικό της 8ης/15.04.2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς».
Στην Αγιά, σήμερα Μ. Τετάρτη 15.04.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), μετά από την 11.04.2020
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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Αναστασίου Ιωάννης1, αναπληρωματικό μέλος 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
1

Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.
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Θέμα : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε την με αρ. πρωτ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ:
6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό ένταξης που ανέρχεται
σε 372.000,000 ευρώ.
Η ανωτέρω απόφαση ένταξης έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 53/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓΑΩ6Ι-ΑΧΨ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς να υπογράψει κάθε
σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.
Με την υπ’ αριθ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
Έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020, εντάχθηκε η δαπάνη ποσού 372.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό
του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.64.7326.01 και το έργο στο ετήσιο Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς.
Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 372.000,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και
ειδικότερα από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της ΣΑΕ 055 με κωδικό 2017ΣΕ05500010 και με το ποσό των
62.000,00 € από πόρους του Δήμου. Ο Δήμος Αγιάς με την υπ’ αριθ. 182/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΔ5Ω6Ι-ΗΔΛ)
απόφαση του Δ.Σ. (παρ. Δ) δεσμεύτηκε για την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει –
δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου
εξολοκλήρου - από πόρους του και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την κάλυψη
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 32/2019 μελέτη του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού
434.000,00€ με το Φ.Π.Α. 24%, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 181/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους
που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 32/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου
Αγιάς»,
2. Την με αρ. πρωτ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της Πράξης:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Εισηγούμαστε: Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 32/2019
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.1θ’ 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»,
- τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Π.Ν.Π. 14/14-3-2020 (Α΄64): «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
- την υπ’ αριθμ. 182/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΔ5Ω6Ι-ΗΔΛ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” στην Πρόσκληση Χ του
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 42256/03-06-2019 για τη χρηματοδότηση του έργου:
“Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθμ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Αγιάς,
για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19»,
- την υπ’ αριθ. 3360/15-04-2020/ (ΑΔΑ:6ΒΞΤΩ6Ι-Η6Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών
Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση 372.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α. εξόδων 02.64.7326.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και πίστωση ποσού
62.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021 για την κατασκευή του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 32/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου
Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 32/2019 μελέτη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγιάς»
θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7326.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 372.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 3360/15-042020/ (ΑΔΑ:6ΒΞΤΩ6Ι-Η6Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του
Δήμου Αγιάς, με την οποία δεσμεύτηκε και η πίστωση ποσού 62.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2021. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καλύπτεται για το ποσό των 372.000,00 € από το
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ειδικότερα από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της ΣΑΕ 055 με κωδικό
2017ΣΕ05500010 βάσει της με αρ. πρωτ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης
της Πράξης και για το ποσό των 62.000,00 € από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για
την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
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 50/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

