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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 26.02.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 2093 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

26/2021 
από το πρακτικό της 5ης/26.02.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence) 

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος 

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς». 

 

 

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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος 

στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4, περ. (α) του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114Α΄/8-6-2006: «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο. 95 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ-53 

Α/11-3-20), ορίζεται ότι: « 4.α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη 

δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική 

υπηρεσία τους…..» 

 

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

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης για την παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου 

κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις που αφορούν στη σύνταξη 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπου προσδιορίζεται μεταξύ άλλων:  «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της 

σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. …. 

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης κατά το άρθρο 61». 

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στον συνοπτικό 

διαγωνισμό για συμβάσεις κάτω 60.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού.   

 

Με την υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η διαδικασία 

για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης των επιμέρους μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με 

τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» και 

προτίθεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της. 

 

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 6/2021 

μελέτη για παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος Τιμολογίου, Τεύχος 

Προϋπολογισμού, Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδιο Διακήρυξης και Περίληψης Διακήρυξης. 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση 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, 



Σελίδα 3 από 5 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Εκκίνησης διαδικασίας για την 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίτλο: ««Μελέτη για 

την κατασκευή φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» 

2. Την υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτη για παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής 

φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» 

 

εισηγούμαστε: 

 

Α. Να εγκρίνετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων για την για παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου 

κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 8.112,90€ 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ 

Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 8.112,90€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το σχέδιο 

διακήρυξης της υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4, περ. (α) και της παρ. 9 εδάφιο δεύτερο του ν. 3463/2006 (Α΄ 

114Α): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση 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)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθ. 174/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΩ6Ι-Ξ9Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης 

της προσχώρησης του Δήμου Αγιάς στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ 

Δράση, 

- την με αριθμό 113/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΩ2Ω6Ι-ΖΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Εκκίνησης 

διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με 

τίτλο: ««Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2021, που εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της εν 

λόγω δαπάνης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 ως συνεχιζόμενη πράξη, σε βάρος του Κωδικού 

Αριθμού Εξόδων 02.64.6142.03, 

- την υπ’ αριθμ. 1854/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Β8Ω6Ι-Ε1Ο) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτη για παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής 

φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου 

κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 8.112,90€ 

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 6/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ 

Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 8.112,90€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το σχέδιο 

διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 6/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 

 

Γ. Η δαπάνη παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου κατασκευής φράγματος στην ΤΚ Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.6142.03 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 10.060,00€ με την 

υπ’ αριθ. 1854/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Β8Ω6Ι-Ε1Ο) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης της πράξης καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο 

πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση. 
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Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


