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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7654 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

138/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 06: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) 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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

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 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
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Θέμα 06: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: 62ΜΣΩ6Ι-ΠΟ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η 

υπ’ αριθ. 31759/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΛ946ΜΓ6-ΔΞΧ) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή 

ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 29878/18-04-2019, συνολικού προϋπολογισμού 70.430,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Δήμο Aγιάς. 

 

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με προϋπολογισμό ένταξης που ανέρχεται σε 29.760,00 ευρώ, της ΣΑΕ 055 με κωδικό 

2017ΣΕ05500010 και από πόρους του Δήμου με το ποσό των 40.670,00 ευρώ και ειδικότερα από το 

Πρόγραμμα  για την Κάλυψη δράσεων και επενδυτικών δραστηριοτήτων οικ. έτους 2021. 

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 37/2019 μελέτη του έργου: 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 70.430,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, που εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθ. 215/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ως τρόπος 

εκτέλεσης του έργου η διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

Με την υπ’ αριθ. 24/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς κηρύχθηκε ως άγονος ο 

δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93440 για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», διότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά 

κρίθηκε ως απαράδεκτη. 

 

Εν συνεχεία και δεδομένου του νέου θεσμικού πλαισίου με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 

και την υγεία», ο οποίος μεταξύ άλλων, τροποποιεί ή/και αντικαθιστά σημαντικό αριθμό διατάξεων του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 

37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού  

προϋπολογισμού 70.430,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη. 

1. Την υπ’ αριθ. 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», 

2. Την απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΩΑΛ946ΜΓ6-

ΔΞΧ.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: 

«Αποφασίζει 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», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου 

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 
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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». 

 

Εισηγούμαστε: 

 

α) την έγκριση της με αριθμό 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού  προϋπολογισμού 70.430,00 € με το Φ.Π.Α. 24%,που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

β) την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

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

ισχύουν. 

 

γ) Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης που 

περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δ. Αγιάς. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

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

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

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 31759/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΛ946ΜΓ6-ΔΞΧ) απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

- την υπ’ αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: 62ΜΣΩ6Ι-ΠΟ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 31759/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΛ946ΜΓ6-ΔΞΧ) απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

- την υπ’ αριθμ. 97/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ17Ω6Ι-8ΔΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την 

οποία εντάχθηκε η δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής 

για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 70.430,00€ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α), στον κωδικό αριθμό 

Εξόδων: 60.7336.01, 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2021, που 

εγκρίθηκαν με 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 εγκρίθηκε 

η ένταξη της εν λόγω δαπάνης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 ως συνεχιζόμενη πράξη, σε 

βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.60.7336.01, 

- την υπ’ αριθμ. 117/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 179/22-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΜΣΩ6Ι-02Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την με αριθμό 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 70.430,00 € με το Φ.Π.Α. 24%,που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

2. Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

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

ισχύουν 

 

3. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση 

και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο 

διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 37/2019 επικαιροποιημένη μελέτη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς. 
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4. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 

02.60.7336.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει 

διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 59.978,81 ευρώ με την υπ’ αριθμ. 179/22-02-2021 

(ΑΔΑ:ΨΖΜΣΩ6Ι-02Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καλύπτεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΣΑΕ 055 με κωδικό 2017ΣΕ05500010) και ειδικότερα από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με 

προϋπολογισμό ένταξης που ανέρχεται σε 29.760,00 ευρώ και από πόρους του Δήμου με το ποσό των 

40.670,00 ευρώ και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

5. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


