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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 17.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 2806 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

38/2021 
από το πρακτικό της 6ης/16.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 16.03.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2691/12.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.03.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)».  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 3/2021 μελέτη για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η εν λόγω πράξη αποσκοπεί στη μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο 

και το κόστος συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων, στο περιορισμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, στη μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει 

αποτυπωθεί στην Απόφαση 04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 

«Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), καθώς και την Οδηγία 

2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών 

μέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις δημόσιες προμήθειες, στη μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική 

κλίμακα, και μέσω όλων αυτών και στη προστασία της δημόσιας υγείας, προτίθεται να προχωρήσει  στην 

προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και  συγκεκριμένα την προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκίνητων σαρώθρων, ενός 

Ηλεκτροκίνητο οχήματος 4x4 με καρότσα ανατροπής, κάδο συλλογής και χορτοκοπτικό, ενός 

Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, καθώς και σταθμούς φόρτισής τους. 

 

Το ηλεκτροκίνητα σάρωθρα θα χρησιμοποιηθούν στο τομέα της καθαριότητας  και  το προς προμήθεια 

όχημα θα αποτελείται από 3 βούρτσες στην μπροστινή πλευρά και πιστόλι πίεσης στην πίσω πλευρά και 

χωρητικότητας περίπου 2m3. 

 

Οι απαιτούμενοι σταθμοί φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα τοποθετηθούν σε σημεία που 

θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγιάς. 

 

Για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας, συγκροτήθηκε Επιτροπή Διερεύνησης 

Τιμών η οποία συγκέντρωσε προσφορές από τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές για 

τα περιγραφόμενα ηλεκτροκίνητα οχήματα και με το από 11/03/2021 Πρακτικό που αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσης εισήγησης, προσδιόρισε τις τιμές των οχημάτων από όπου και προκύπτει και ο 

συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας. 

 

Για τη χρηματοδότηση της προμήθειας προτείνεται η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Περιβάλλον», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020) με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».  

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 
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λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. ζ) 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 

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. την με αριθμό 3/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 829.372,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία 

συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε: 

 

α) το με αριθμό πρωτ. 2667/11-03-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ». 

 

β) την υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 829.372,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από 

το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 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. 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ζ΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το με αριθμό πρωτ. 2667/11-03-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ». 

- την υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Το με αριθμό πρωτ. 2667/11-03-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ». 
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2. Την υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 829.372,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

3. Την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 


