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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

25/2020 
από το πρακτικό της 3ης/24.02.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

1541/20.02.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1                                                 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 9ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 

«9. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου 

και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, 

συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν 

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλ-

ληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται 

από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα 

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων 

γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων». 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 γίνεται αναφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές που 

καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 

 

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 26 και 27 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή 

προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις άνω των ορίων στο πλαίσιο προκήρυξης 

διαγωνισμού.  

 

Με την υπ’ αριθ. 193/2019 (ΑΔΑ: Ψ6Ε4Ω6Ι-1ΥΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

αποδοχή της με αρ. 163.6.4/2019 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο 

Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ένταξη του έργου: «Προμήθεια – 

Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» - με προϋπολογισμό ένταξης 

188.165,00€ και Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς - στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 

2019» σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 6056/28-11-2018 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. 

 

Για το σκοπό αυτό το Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 10/2019 μελέτη 

για την προμήθεια: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού  268.807,14€ με το ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται το τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας και το σχέδιο της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. Η υπ’ αριθ. 10/2019 μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 36/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς.   

 

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 268.807,14€ (με το ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται ως προς 

το ποσό των 188.165,00€  από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΥΟ 2019» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ως 

προς το υπόλοιπο ποσό των 80.642,14 ευρώ από το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την κάλυψη έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δ. Αγιάς, βάσει της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί δέσμευσης για την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει.  
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή έχει 

την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14€ με το ΦΠΑ, 

όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 10/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

Β. Να εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Γ. Να καθορίσετε τους όρους του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με 

την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 10/2019 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. θ΄ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4111/13 (Α΄18): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, 

κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 

της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια 

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 

Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

- τις διατάξεις των άρθρων 5, 26 και 27 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 193/2019 (ΑΔΑ: Ψ6Ε4Ω6Ι-1ΥΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 188.165,00€ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», για την υλοποίηση της προμήθειας: “Προμήθεια - 

Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθ. 1838/24-02-2020 (ΑΔΑ: Ω2Ν6Ω6Ι-6ΚΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών 

Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 188.165,00€ με 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του Πράσινου 

Ταμείου, σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.7135.01 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και  

πίστωση ποσού 80.642,14€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την προμήθεια: 

«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»,  

- την υπ’ αριθμ. 10/2019 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14€ με το ΦΠΑ, 

όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 10/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με 

την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 10/2019 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.60.7135.01 του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 

188.165,00€ με την υπ’ αριθ. 1838/24-02-2020 (ΑΔΑ: Ω2Ν6Ω6Ι-6ΚΝ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό 

των 188.165,00€ από το Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του Πράσινου 

Ταμείου και το ποσό των 80.642,14€ από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2020. 

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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