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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

158/2020
από το πρακτικό της 24ης/02.12.2020 δια περιφοράς τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση».
Σήμερα Τετάρτη 02.12.2020, από ώρα 9:00 – 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12065/28.11.2020 (ημερομηνία
γνωστοποίησης 28.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Από την δήλωση παρουσίας των μελών της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της συνεδρίασης και
συγκεκριμένα την Τετάρτη 02/12/2020 από ώρα 9:00 – 10:00 π.μ.
Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
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Θέμα : Καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση».
Για το θέμα έχει σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθ. 9/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ6Ι-ΗΟΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η
υπ’ αριθ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική
αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων,
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)» του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 του
«Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011348061 και
συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 203.000,00€.
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 203.000,00 ευρώ στον
προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02. 61.7331.02 και το έργο
στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς.
Με την με αρ. 148/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε α) η υπ’ αριθ. 22/2018 μελέτη και
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», συνολικού προϋπολογισμού 203.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και β) η
εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 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.
Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθ. 4253/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Ψ7ΛΠ-98Β) έγγραφό της, η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ενέκρινε τα υποβληθέντα σχέδια των τευχών
διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:
0011348061, συνολικού προϋπολογισμού 203.000,00 €.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1στ εδάφιο i του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, 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».
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 22/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»,
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2. Την με αριθμό 148/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Την με αρ. πρωτ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο
«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,
4. Την με αριθ. 4253/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Ψ7ΛΠ-98Β) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, εδάφιο i του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
εισηγούμαστε να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που
περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 22/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «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)»,
- την με αριθμό πρωτ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για
πολιτιστική χρήση» από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,
- την υπ’ αριθμ. 4253/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Ψ7ΛΠ-98Β) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με το οποίο εγκρίθηκαν τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και
η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο: «Αποπεράτωση Δημοτικού
Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»,
- την υπ’ αριθμ. 148/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και των
τευχών δημοπράτησης του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική
χρήση”»,
- την υπ’ αριθμ. 9/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ6Ι-ΗΟΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) Απόφασης Ένταξης του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για
πολιτιστική χρήση” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,
- 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’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 1ης
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα
Έργων και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση 203.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 02.61.7331.02
για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική
χρήση»,
- την υπ’ αριθμ. 815/02-12-2020 (ΑΔΑ:6ΘΨ4Ω6Ι-ΙΦ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη
του Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού
Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

Αποφασίζο υμε ο μό φ ωνα
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Α. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για
πολιτιστική χρήση», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 22/2018
μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.
Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική
χρήση» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7331.02 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 203.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 815/0212-2020 (ΑΔΑ:6ΘΨ4Ω6Ι-ΙΦ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», Δράση 19.2:
«Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων» (απόφαση ένταξης 4947/23-12-2019) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων κωδικός ΣΑ 082/1, ΣΑΕ: 2020ΣΕ08210005, με συγχρηματοδότηση 80% από το Ε.Γ.ΤΑ.Α.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

