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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 296 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων – 
ωρίμανσης πράξεων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    293 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133). 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 

αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ΄ 

αριθμ. 597/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 8750/15-09-

2020.  

6) Την με αριθμό 29/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 

αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων» εκτιμώμενης αξίας χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και 

εξήντα οχτώ λεπτά (1.209,68€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την με αριθμό 29/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς της 

υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων», ως 

ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή της Υπηρεσίας: «Υπηρεσίες 

υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων»  στο Δήμο Αγιάς και 

συγκεκριμένα την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών προόδου για την 

συγχρηματοδοτούμενη πράξη Κέντρο Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς. 

Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι απαραίτητη η αναζήτηση και εκμετάλλευση των 

υπαρχουσών ευκαιριών χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του 
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Αναπτυξιακού Νόμου και λύσεων υλοποίησης επενδύσεων σε όλα τα στάδια χρηματοδότησης, 

αδειοδότησης και υλοποίησης.  

Ο Δήμος χρειάζεται τεχνική υποστήριξη για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την 

παρακολούθηση της προόδου της συγχρηματοδοτούμενης πράξης Κέντρο Κοινότητας Αγιάς του 

Δήμου Αγιάς που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 873/28-02-2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-20120».. 

Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για την παρακολούθηση της προόδου 

της συγχρηματοδοτούμενη πράξη Κέντρο Κοινότητας Αγιάς στις απαραίτητες προθεσμίες, χρειάζεται 

την υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα θέματα για 

την βέλτιστη, επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων  ενεργειών. 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 

αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων 

Κατ’ 
αποκ. 

1 1.209,68 1.209,68 

    Σύνολο               1.209,68 

    Φ.Π.Α 24%                  290,32 

           Γενικό Σύνολο 1.500,00 

 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 

αδειοδοτήσεων – ωρίμανσης πράξεων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 29/2020 

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, στον Μητσιό Βασίλειο του Αθανασίου, με 

επαγγελματική έδρα επί της οδού  Φρίξου 8, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ: 077039154, ΔΟΥ: 

ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.: 6977414819, έναντι του ποσού των χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ 

λεπτά (1.209,68€), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 

2020 του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.10 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2020 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   



ΑΔΑ: ΨΝΕΚΩ6Ι-Ι0Δ


		2020-09-23T12:06:04+0300


		2020-09-23T12:40:49+0300
	Athens




