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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5663 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

97/2021 
από το πρακτικό της 11ης/21.05.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.05.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

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

5400/17.05.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.05.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, 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 Νομοθετικού 

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

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

 

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

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση στ’ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 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:. …. στ) Αποφασίζει για: i. 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». 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις 

διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και 

στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρμοζόμενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των 

άρθρων 117 και 118, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

2.Στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 

Αρχής» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, 

η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί 

επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι 

στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

5.Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «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». 

 

Σε εκτέλεση των παραπάνω, συντάχθηκε η με αριθμό 01/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του 

Δήμου, η οποία αφορά στην προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου. 

 



Σελίδα 3 από 4 

Στην με αριθμό 01/2021 μελέτη περιλαμβάνεται το τεύχος των τεχνικών  προδιαγραφών της προμήθειας και 

το σχέδιο της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Το συνολικό κόστος για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ανέρχεται στο ποσό των 

29.778,60 € (με το ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021, βαρύνοντας την 

αντίστοιχη εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων: 02.20.7131.01.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε: 

Α. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», 

συνολικού προϋπολογισμού 29.778,60 € (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 

01/2021μελέτη του Τμήματος Προμηθειών  του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Β. Να εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με συνοπτικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

 

Γ. Να καθορίσετε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων», σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 01/2021 μελέτης του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.7 , 116, 117 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (Α΄133) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- 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 ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 455/2021 και αριθμό πρωτοκόλλου: 5519/19-05-2021 (ΑΔΑ:ΡΗΔΜΩ6Ι-ΟΚΧ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία διατέθηκαν οι 

σχετικές πιστώσεις για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», 

-  την με αριθμό 01/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, 

- την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», 

συνολικού προϋπολογισμού 29.778,60 € (με το ΦΠΑ), όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 

01/2021μελέτη του Τμήματος Προμηθειών  του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Β. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» με συνοπτικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων», σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 01/2021 μελέτης του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Δ. Η δαπάνη της προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ανέρχεται στο ποσό των 29.778,60 € (με 

το ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021, βαρύνοντας την αντίστοιχη 

εγγεγραμμένη πίστωση στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων: 02.20.7131.01. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 455/2021 

και αριθμό πρωτοκόλλου 5519/19-05-2021 (ΑΔΑ:ΡΗΔΜΩ6Ι-ΟΚΧ)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 97/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


