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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 08.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  12517 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

236/2021 
από το πρακτικό της 26ης / 05.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της 

μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, που εμπίπτει στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 05.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12253/01.11.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 01.11.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Β’4899) και της  

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της 

μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, που εμπίπτει στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. 

 

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 το άρθρο 72 παρ. 1στ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «[…]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 τα θεωρημένα τεύχη δημοπράτησης και έγγραφα της σύμβασης της ΔΤΥ (αρ. μελέτης 

56/2021) για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, 

η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.663,33€ (πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια 

εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) χωρίς ΦΠΑ 24%  ήτοι 73.982,53€ (εβδομήντα τρείς χιλιάδες 

εννιακόσια ογδόντα δυο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και συνεπώς 

θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού 

3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ), στον ΚΑ: 70.7413.04  του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δ. 

Αγιάς και ποσού 70.982,53€ (εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τριών 

λεπτών) στον προϋπολογισμό του έτους 2022 (Πολυετής δέσμευση).  

 

Με την αριθμ. πρωτ.:11356/07-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Αγιάς, 

αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού 

διαγωνισμού για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου 

Αγιάς, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης της με αριθμό 56/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς και σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξη που σας 

έχει αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

 

 

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 206 του Ν.4555/2018 

- την υπ’ αριθμ. 56/2021 μελέτη που συντάχτηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11356/07-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου 

(ΑΔΑΜ:21REQ009334601 2021-10-08 ΑΔΑ:ΨΦ8ΕΩ6Ι-Υ7Δ), 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίζουμε τους όρους διακήρυξης του ανοικτού 

διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 

«Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς, (Αρ. μελ. 56/2021), σύμφωνα με το 

σχέδιο διακήρυξης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 56/2021 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό 

των 59.663,33€ (πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) χωρίς ΦΠΑ 

24%  ήτοι 73.982,53€ (εβδομήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δυο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς (Αρ. μελ. 56/2021). 

 

3. Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δάσους ΔΕ Μελιβοίας» του Δήμου Αγιάς θα 

βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων ΚΑ: 70.7413.04  με ποσό 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δ. Αγιάς και με ποσό 70.982,53€ (εβδομήντα χιλιάδων 

εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών) τον προϋπολογισμό του έτους 2022 

(Πολυετής δέσμευση), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11356/07-10-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009334601 

2021-10-08 ΑΔΑ:ΨΦ8ΕΩ6Ι-Υ7Δ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


