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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 24.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5678 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

112/2021 
από το πρακτικό της 11ης/21.05.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 20ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου 

ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς». 

 

 

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
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Θέμα 20ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου 

ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς». 

 

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 με αριθμό 33/2021 μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 62.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Κοινότητα Μαρμαρίνης της ΔΕ 

Λακέρειας του Δήμου Αγιάς με την εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα με σπορά και την πρόβλεψη νέας 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου, που θα περιλαμβάνει 6 χαλύβδινους 

ιστούς ύψους 12μ, με τις κατάλληλες βάσεις για τη στήριξη επ’ αυτών τεσσάρων  προβολέων τεχνολογίας 

LED, με μέγιστη συνολική ισχύ 300W έκαστος. 

 

Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

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

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 (αρ. πρωτ.: 

18213/29-09-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών 

αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ». Ειδικότερα,  το εν λόγω έργο αποτελεί 

το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (ΟΜΑΔΑ Α) της πράξης: «ΣΥΝΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

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». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

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

2. τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν. 3852/2010, 

3. την με αριθμό 33/2021 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου 

ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία,  

εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 

α) την με αριθμό 33/2021 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου 

Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

β) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», με συνοπτικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τον Ν. 4782/2021, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. 

Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης. 
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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», 

- την υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 ( Β΄1386) ΚΥΑ με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».»,  

- την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β΄1399) ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).», 

- την υπ’ αριθμ. 111/2021 (ΑΔΑ: 6Χ81Ω6Ι-ΡΤΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 (αριθμ. πρωτ.: 18213/29-09-2020 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών 

μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», για τη χρηματοδότηση της πράξης: “Συντήρηση γηπέδων και 

σχολικών μονάδων Δήμου Αγιάς”», 

- την με αριθμό 33/2021 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου 

ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

 

1. Την με αριθμό 33/2021 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου 

ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

2. Την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Μαρμαρίνης Δήμου Αγιάς», με συνοπτικό 

διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 4782/2021, 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 112/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


