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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14997 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

290/2021 
από το πρακτικό της 31ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της 

ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 04:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14730/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Ιωάννης Αγγελάκας, 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, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

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

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 4ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της 

ΔΕΥΑ Αγιάς» - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε η 

χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία 

και έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ: 966ΘΟΕΚΡ-6ΣΡ) απόφαση της ΔΕΥΑ Αγιάς. Το 

επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.500.000,00 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός στα 

3.951.508,70€ με το ΦΠΑ (καθαρή αξία: 3.187.264,95€ και ΦΠΑ: 764.243,75€ ), ενώ η πράξη 

περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:  

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και 

εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 2.108.000,00€ με το 

ΦΠΑ.  

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Μελέτη εγκατάστασης Φ/Β πάρκων της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 14.724,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 18.257,76€ με το ΦΠΑ.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 

ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

1.360.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 1.686.400,00€ με το ΦΠΑ.  

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το Εθνικό Σύστημα Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού 55.400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 

68.696,00€ με το ΦΠΑ.  

5. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι 

6.200,00€ με το ΦΠΑ.  

6. ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Έξοδα Προγραμματικής Σύμβασης και Βασικού Μελετητή για τα ΥΠΟΕΡΓΑ 

1 και 3 της πράξης», συνολικού προϋπολογισμού 52.140,95 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 11.813,99€), 

ήτοι 63.954,94€ με το ΦΠΑ.  

 

Φορέας υλοποίησης της εν λόγω πράξης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ, με βάση την υπ’ αριθ. 195/2021 (ΑΔΑ: 

6Η49Ω6Ι-ΝΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθ. 63/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΩ1ΗΟΕΚΡ-Γ07) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγιάς περί Έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της 

ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων 

και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», με βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 

93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 803/2021 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον 

προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης, υπογράφηκε η 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και ο Δήμος Αγιάς δύναται πλέον να 

δρομολογήσει την υλοποίηση των Υποέργων.  

 

Η μελέτη για την εκτέλεση της προμήθειας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 συντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε από τον 

μελετητή Αναστασιάδη Αριστοκλή του Δημητρίου, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. Το Τμ. 

Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς προχώρησε στην επικαιροποίηση των τευχών 

δημοπράτησης (αρ. μελέτης 60/2021) με βάση τις διατάξεις του ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α 36), με τις οποίες 

τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και στην προσαρμογή της διακήρυξης 

στα ισχύοντα επικαιροποιημένα Υποδείγματα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών άνω των ορίων, με 

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής -  όπως αυτά έχουν συνταχθεί και εγκριθεί 

από την Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.  

 

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η κατασκευή δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών με ισχύ εκάστου 999,68 

kW και συνολική ισχύ 1.997,36 kW, στα αγροτεμάχια στις θέσεις «Μερηάς» και «Αλμύρα Μερηάς» της 

Κοινότητας Αγιάς, που παραχωρήθηκαν για το σκοπό αυτό από τον Δήμο Αγιάς στη ΔΕΥΑ Αγιάς. Οι 

συγκεκριμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό της ενέργειας που 

καταναλώνει η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ, θα συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του 

κόστους, ενώ θα αποτελέσουν μια δράση φιλική προς το περιβάλλον. Η ενέργεια που θα παράγεται από 

τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα συμψηφίζεται μέσω του προγράμματος του εικονικού ενεργειακού 

συμψηφισμού (virtual net-metering) του διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) με πλήθος παροχών που 

χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ για τις ανάγκες της.  

 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις που αφορούν στη σύνταξη 

των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπου προσδιορίζεται μεταξύ άλλων:  «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που 

ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της 

σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. …. 

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης κατά το άρθρο 61». 

 

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 26, και 27 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή 

προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις άνω των ορίων στο πλαίσιο προκήρυξης 

διαγωνισμού.   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1, περίπτωση στ΄, υποπερίπτωση i  του Ν.3852/2010, η Οικονομική 

Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 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». 

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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». 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας, θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 15-01-0022 

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 της ΔΕΥΑ Αγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1078/20-12-2021 (ΑΔΑ: 

ΡΙΒΝΟΕΚΡ-ΝΑΙ) Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών του Προέδρου της. Ειδικότερα, για το έτος 

2022 η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας - ως προς το ποσό των 1.360.000,00€ - καλύπτεται από το 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 με ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-

Η92 Απόφαση Ένταξης) και ως προς το ΦΠΑ ύψους 326.400,00€ από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Αγιάς.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε την Επικαιροποιημένη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις 

υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού  1.686.400,00€ με το ΦΠΑ, του μελετητή 

Αναστασιάδη Αριστοκλή του Δημητρίου, που εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  
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Β. Να εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για 

βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Γ. Να καθορίσετε τους όρους του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις 

υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 60/2021 

μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας. 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Οι Ιωάννης Αναστασίου και Δημήτριος Κορδίλας, μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν τα εξής: «Αδυνατούμε να 

επεξεργαστούμε τα σοβαρά αυτά θέματα με την ενημέρωση που έχουμε  από τη ΔΕΥΑ Αγιάς. Παρόλο που η 

παράταξή μας είναι υπέρ της προόδου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφωνούμε με τη διαχείριση 

αυτών των προγραμμάτων από τη ΔΕΥΑ. Αντιπροτείναμε όλες αυτές τις προτάσεις να τις διαχειριστεί ο Δήμο 

μας. Θα καταψηφίσουμε».  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 περ. α του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας», 

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου. 95 του ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του ν. 4782/21 (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.», με τις 

οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), 

- την υπ’ αριθμ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης και 

χρηματοδότησης της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 195/2021 (ΑΔΑ: 6Η49Ω6Ι-ΝΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 63/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ1ΗΟΕΚΡ-Γ07) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγιάς με 

θέμα: «Έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της 

πράξης: “Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”, με βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-

Η92) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», 

- την υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ: 966ΘΟΕΚΡ-6ΣΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 1078/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΒΝΟΕΚΡ-ΝΑΙ) Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών 

του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- την με αριθμό 60/2021 επικαιροποιημένη μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

  

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/93%CE%96246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9792
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9749%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%945
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A91%CE%97%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9307
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/966%CE%98%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-6%CE%A3%CE%A1
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9D%CE%91%CE%99


Σελίδα 5 από 5 

1. Εγκρίνουμε την Επικαιροποιημένη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις 

υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού  1.686.400,00€ με το ΦΠΑ, του μελετητή 

Αναστασιάδη Αριστοκλή του Δημητρίου, που εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

2. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για 

βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», με Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3. Καθορίζουμε τους όρους του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις 

υποδομές της ΔΕΥΑ Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 60/2021 

μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας. 

 

4. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας, θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 15-01-0022 του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2022 της ΔΕΥΑ Αγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1078/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΒΝΟΕΚΡ-

ΝΑΙ) Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών του Προέδρου της. Ειδικότερα, για το έτος 2022 η 

δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας - ως προς το ποσό των 1.360.000,00€ - καλύπτεται από το 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 με ΑΔΑ: 

93Ζ246ΜΤΛ6-Η92 Απόφαση Ένταξης) και ως προς το ΦΠΑ ύψους 326.400,00€ από ίδιους πόρους της 

ΔΕΥΑ Αγιάς. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής : Ιωάννης Αναστασίου και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 290/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


