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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

182/2020
από το πρακτικό της 26ης/18.12.2020 δια περιφοράς τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης
αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου».
Σήμερα Παρασκευή 18.12.2020, από ώρα 9:30 - 10:30 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12593/14.12.2020 (ημερομηνία
γνωστοποίησης 14.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Από τη 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 Παρασκευή 18/12/2020 από ώρα 9:30 – 10:30 π.μ.
Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
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Θέμα
: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης
αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου».
Για το θέμα έχει σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 3.300.000,00€, σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της
ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του υποέργου 3:
«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς.
Το Υποέργο 3, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφορά στη συντήρηση και την ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγιάς με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και ποδηλατόδρομο, που
εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και
αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης.
Με την υπ’ αριθ. 170/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή του
ποσού των 3.300.000,00€, καθώς και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την διενέργεια και την
παρακολούθηση των πληρωμών των σχετικών δαπανών του εν λόγω έργου. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ.
167/20209 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε στον προϋπολογισμό (12η Αναμόρφωση Π-Υ
με Κ.Α.Ε. 02.64.7332.01) και στο Τεχνικό Πρόγραμμα (9η Τροποποίηση Τ.Π.) του Δήμου η δαπάνη για την
κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY».
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 48/2020 μελέτη του έργου:
«ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY», συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00€ με το Φ.Π.Α.
24%, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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. 48/2020 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου,
2. Την υπ’ αριθ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
4. την υπ’ αριθ. 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
(12η Αναμόρφωση Π-Υ με Κ.Α.Ε. 02.64.7332.01) και της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
(9η Τροποποίηση Τ.Π.)
5. Το άρθρο 72, παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή
έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
εισηγούμαστε να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY», σύμφωνα
με το σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 48/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i 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)»,
- την υπ’ αριθμ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
- την υπ’ αριθμ. 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 9ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα
Έργων και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση 3.300.000,00€ στον Κ.Α.Ε 02.64.7332.01
για την εκτέλεση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου
αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»,
- την υπ’ αριθμ. 170/2020 (ΑΔΑ: Ψ25ΨΩ6Ι-ΠΓΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-122020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο:
“ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15 ης
έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018”, για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: “Επείγον έργο άμεσης
αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”»,
- την υπ’ αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και των
τευχών δημοπράτησης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου
αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”»,
- την με αριθμό 48/2020 μελέτη του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY»,
συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00€ με το Φ.Π.Α.
- την υπ’ αριθμ. 12881/18-12-2020 (ΑΔΑ: 636ΧΩ6I-Σ66) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του
Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην οποία τα μέλη
Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας καταψήφισαν την εισήγηση

Αποφασίζο υμε κατά πλειοψ ηφία
Α. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου
αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που
περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 48/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς.
Β. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου
αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7332.01 του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση
ποσού 3.300.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 12881/18-12-2020 (ΑΔΑ: 636ΧΩ6I-Σ66) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 348202/0312-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης
πίστωσης 3.300.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817
και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
15ης ΕΩΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», υποέργο 3 «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», για
δημοπράτηση.
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Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος για τους λόγους που αναλυτικά
ανέφεραν στην την υπ’ αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

