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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 23.10.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10836 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2020 
από το πρακτικό της 21ης/23.10.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 12ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 23.10.2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10621/19.10.2020 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, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σμυρλής Βασίλειος1 αναπληρωματικό μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2 αναπληρωματικό μέλος  

  

Απόντες 

8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 9. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

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

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη. 
2 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 12ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 7/2020 (ΑΔΑ: 6Δ95Ω6Ι-1ΟΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η 

υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για 

τη χρηματοδότηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», στο 

πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία)», του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348054 και συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 

90.600,00€. 

 

Περαιτέρω, ορίστηκε ο Δήμαρχος  Αγιάς, Αντώνης Ν. Γκουντάρας, ως εκπρόσωπος του Δήμου για την 

υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της εν λόγω πράξης, μεταξύ της ΟΤΔ «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» και του 

Δικαιούχου Δήμου Αγιάς, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για την τήρηση των όρων της 

απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

Με την υπ’ αριθ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

Έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 1ης 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020, εντάχθηκε η δαπάνη ποσού 90.600,00 ευρώ στον 

προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.61.7336.03 και το έργο 

στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς.  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 23/2018 μελέτη του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

192.000,00€ με το Φ.Π.Α. 24%, με φυσικό αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγιάς, που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη του Δήμου και 

ειδικότερα  στους εξής αθλητικούς χώρους: 1) στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση 

«Πλατανιά» Βελίκας και 2) στις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Κάτω Σωτηρίτσα 

της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς που περιλαμβάνουν δύο γήπεδα τέννις και ένα γήπεδο μπάσκετ. 

 

Ωστόσο, με την με αριθμό 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο προϋπολογισμός ένταξης προσδιορίζεται στις 90.600,00 ευρώ, δεδομένου ότι 

επιλέξιμες κρίθηκαν μόνο οι παρεμβάσεις βελτίωσης στις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται στην Κάτω Σωτηρίτσα, εξαιρώντας το υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στη θέση 

«Πλατανιά» Βελίκας. 

 

Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ’ αριθ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη 

του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με την προσαρμογή του 

προϋπολογισμού στο ύψος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, ποσού 90.600,00€, στην οποία 

περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι δαπάνες των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν στα γήπεδα της 

Κ. Σωτηρίτσας, οι οποίες και εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

2. Την με αρ. πρωτ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο 

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: 

«Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 
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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», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ΄, του Ν. 3852/2010, από τις οποίες προκύπτει ότι η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα: «να ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016» 

 

Εισηγούμαστε: 

Α. Να εγκρίνετε την υπ’ αριθ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

90.600,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς,  

Β. Να εγκρίνετε την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

Γ. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 23/2018 (Τροποποιημένη) 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση i και περ. ζ΄, του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

- τις διατάξεις της με αριθμό 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

- την με αριθμό 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αριθ. 7/2020 (ΑΔΑ: 6Δ95Ω6Ι-1ΟΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την 

οποία έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 

της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία εντάχθηκε η δαπάνη 

ποσού 90.600,00€ στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού 

Εξόδων 02.61.7336.03 και το έργο στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, για την 

κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθ. 679/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΒΣΩ6Ι-ΨΔΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη 

του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την με αριθμό  πρωτ. 4947/23-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 23/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

90.600,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς,  

 

Β. Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 23/2018 

(Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7336.03 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 

σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 90.600,00€ με την υπ’ αριθ. 679/2020 (ΑΔΑ: 

ΨΝΒΣΩ6Ι-ΨΔΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο 

χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 

0011348054, στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 

τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: 

παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)», του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, βάσει της υπ’ αριθ. 4947/23-12-

2019 (ΑΔΑ: 6Ο6Π7ΛΡ-ΤΡΓ) Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


