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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 07.06.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 6441 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

119/2021 
από το πρακτικό της 12ης/04.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 04.06.2021, ώρα 13:30, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

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

6122/31.05.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 31.05.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 

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

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

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') και την  ΚΥΑ 

Δ1αΓΠ.οικ. 33506/28.05.2021 (Β' 223329).  

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την 

υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 78/2020 απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»2014-2020, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων (ΤΣ)», στην με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 

4115) με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ». 

 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4553/6-5-2021 έγγραφο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. (ΕΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ζητά πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την εξέταση αίτησης 

χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης με κωδικό MIS: 5070145 μέχρι 7/6/2021. Ένα από τα πρόσθετα 

στοιχεία αποτελεί η απόφαση της ΟΕ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση 

δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη». 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση 

δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη»., πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

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

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και της 

με αριθ. 4460/25-5-2020 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4111) με 

τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

για την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση δράσεων, τίθενται από την Πρόσκληση η αναγκαιότητα του 

προσδιορισμού, της ανάλυσης και της τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού των πράξεων που προτείνονται να 

χρηματοδοτηθούν. 

 

Για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δύναται να χρησιμοποιηθούν στοιχεία πραγματικού κόστους από 

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς 

κατά το χρόνο αξιολόγησης της πράξης, ή αποτελέσματα έρευνας αγοράς με μη δεσμευτικές προσφορές. 

Και για τις προμήθειες, η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας γίνεται κατόπιν σύνταξης 

Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών 

ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο 

ή τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές).  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- Τις διατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 

- Την με αριθ. 4460/25-5-2020 Πρόσκληση του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

- Την αναγκαιότητα του προσδιορισμού, της ανάλυσης και της τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού 

δράσεων και προμηθειών, 

εισηγούμαστε, να συγκροτήσετε Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τον προσδιορισμό, την ανάλυση και 

την τεκμηρίωση προϋπολογισμού πράξεων για την χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» τους κάτωθι υπαλλήλους ως μέλη της επιτροπής: 

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ως 

Πρόεδρο της Επιτροπής, 

2. Ντουλούλη Ευμορφία, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος, του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ως 

Μέλος της Επιτροπής, 

3. Γώγος Γρηγόριος, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Οικονομικού, του Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών ως Μέλος 

της Επιτροπής, 

Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων του, ορίζεται 

ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Σπανός Ιωάννης, Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικού, του Τμ. Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

 

 

 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 3 και 4, του Ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

- την με αριθ. 4460/25-5-2020 Πρόσκληση του Προγράμματος Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» την αναγκαιότητα του προσδιορισμού, της ανάλυσης και της 

τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού δράσεων και προμηθειών, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Συγκροτούμε την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τον προσδιορισμό, την ανάλυση και την τεκμηρίωση 

του προϋπολογισμού πράξεων για τη χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» ως εξής: 

1. Μπαρτζώκα Αθανασία, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ως 

Πρόεδρο της Επιτροπής, 

2. Ντουλούλη Ευμορφία, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος, του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών ως 

Μέλος της Επιτροπής, 

3. Γώγος Γρηγόριος, Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Οικονομικού, του Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών ως Μέλος 

της Επιτροπής. 

 

Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων του, 

ορίζουμε ως αναπληρωματικό μέλος, τον Σπανό Ιωάννη, Δημ. Υπάλληλος, ΔΕ Διοικητικού, του Τμ. 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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