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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 13.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5221 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

91/2021 
από το πρακτικό της 10ης/13.05.2021 κατεπείγουσας και δια περιφοράς  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Πέμπτη 13.05.2021, από ώρα 10:00 - 10:30 π.μ. συνεδρίασε κατεπειγόντως και δια περιφοράς η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5166/12.05.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 12.05.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Από τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητής τηλεφωνίας διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών δήλωσαν:  

  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 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 εδάφια α’-γ’ του ν. 3852/ 2010 και την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 

του ΥΠ.ΕΣ. 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της 

συνεδρίασης και συγκεκριμένα την Πέμπτη 13.05.2021 από ώρα 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 3ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 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. 31/2021 μελέτη για την 

προμήθεια: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». 

 

Η εν λόγω πράξη αποσκοπεί στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την προώθηση της 

ανακύκλωσης εντός των ορίων του Δήμου καθώς όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης σε κάθε 

Δήμο, τόσο λιγότερα θα πληρώνει στο ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων του. 

Κατά συνέπεια, ο Δήμος έχει σαφές αλλά και σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να αυξήσει την 

ανακύκλωση, καθόσον μπορεί να επιτύχει μείωση έως 25% της τιμολόγησης για το σύνολο των 

απορριμμάτων του, βάσει του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 3 του νέου νέος 

«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)». 

 

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με την προμήθεια: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο 

Δήμο Αγιάς». 

 

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια έξι (6) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην 

Πηγή, με επεξεργασία στην πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες. Τα Πολυκέντρα θα 

διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και 

θρυμματισμός για τα γυάλινα υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών που θα 

ανακυκλώνονται χωριστά στην Πηγή, για να μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 

μεταφοράς των ανακυκλούμενων υλικών.  

 

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

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

το περιγραφόμενο εξοπλισμό και με το με αρ. πρωτ.: 4711/5-05-2021 Πρακτικό που αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσης εισήγησης, προσδιόρισε τις τιμές των υπό προμήθεια ειδών 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 ΑΤ04 (αρ. πρωτ.: 18214/29-09-2020) για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 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 

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». 
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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 31/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.232.000,00€ με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, 

θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε: 

 

α) το με αριθμό πρωτ. 4711/05-05-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας του Υποέργου «Δημιουργία Γωνιών 

Ανακύκλωσης του Δήμου Αγιάς» της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

β) την υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτη για την προμήθεια του Υποέργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.232.000,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», με 

διεθνές 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 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 31/2021 μελέτη για την προμήθεια: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.232.000,00€ με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, 

θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

- το με αριθμό πρωτ. 4711/05.05.2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος κινητής 

τηλεφωνίας και κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος 

Κορδίλας δήλωσαν «παρών» 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε : 

α) το με αριθμό πρωτ. 4711/05-05-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας Επιτροπής για τον 

προσδιορισμό του τιμολογίου των μέσων τιμών της προμήθειας του Υποέργου «Δημιουργία Γωνιών 

Ανακύκλωσης του Δήμου Αγιάς» της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

β) την υπ’ αριθμ. 31/2021 μελέτη για την προμήθεια του Υποέργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.232.000,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε 

και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

γ) την εκτέλεση της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ», με 

διεθνές 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. 
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Τα μέλη της επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας απέστειλαν μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο με την εξής τοποθέτηση: «Επειδή αδυνατούμε να επεξεργαστούμε τα σοβαρά αυτά θέματα σε 

τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δηλώνουμε “Παρών”». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


