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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 11.05.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  4327 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

89/2022 
από το πρακτικό της 10ης / 10.05.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού αναπλάσεων Αγιοκάμπου και 

Σωτηρίτσας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 10.05.2022, ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4177/06.05.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 06.05.2022) 

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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

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

Απόντες 

7. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) που δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε 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 την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β').  
 

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 7ο: Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Αποκατάσταση φωτισμού αναπλάσεων Αγιοκάμπου και 

Σωτηρίτσας», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016. 

 

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

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ……… γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα 

αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 

την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

ευθύνη.» 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 αναφέρεται: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής 

της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί 

υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 

έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 

32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 

α) …………, β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, 

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, 

το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων 

διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για 

κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι 

περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία 

της αναθέτουσας αρχής». 

 

Ειδικότερα, στην περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 221 αναφέρεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

«α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 

μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται 

από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν 

στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και 

ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό. Κατ' εξαίρεση, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της 

αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, όπως 

προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), εγγεγραμμένων στο μητρώο της περ. η' της παρούσας 

είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να 

παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών 

προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης 

αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, η επιτροπή 

διαγωνισμού δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, ένας εκ των οποίων είναι 

υποχρεωτικά τεχνικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 

Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.)». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61». 
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Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 341 παρ. 1 περ. (στ) του Ν.4412/2016: «Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και κάθε εισαγωγή ενός δυναμικού συστήματος 

αγορών, οι αναθέτουσες αρχές του Βιβλίου Ι συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 

όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τις οριζόμενες στο άρθρο 

32 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή». 

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1, παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i και περ. ζ’ 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.. …….. 

… ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση». 

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς συνέταξε την μελέτη με αριθμό 

12/2022, με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εκτέλεσης της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του 

Ν. 4412/2016  που αποβλέπει στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας που συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τις καταστροφές μετά τις 

έντονες βροχοπτώσεις από τις 10.01.2022 ως τις 11.01.2022  (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ) στην περιοχή του 

Δήμου Αγιάς.  

 

Ειδικότερα, λόγω της πρωτοφανούς θεομηνίας η παραλιακή ζώνη που αναπτύσσεται κατά μήκος του 

οικισμού Αγιοκάμπου και Σωτηρίτσας κατακλύστηκε από νερά με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών 

φθορών και καταστροφών σε υποδομές που δρουν υποστηρικτικά στην τουριστική οικονομία της περιοχής. 

Οι εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις φωτισμού των αναπλάσεων - που 

αναπτύσσονται κατά μήκος του κεντρικού παραλιακού δρόμου - αποτελούν ένα καίριο πλήγμα για τις 

τουριστικές και οικονομικές δραστηριότητες στα παράλια του Νομού Λάρισας. 

 

Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαία η αποκατάσταση των υποδομών φωτισμού στις περιοχές των 

αναπλάσεων της παραλιακής ζώνης δεδομένου ότι οι ζημιές που έχουν υποστεί τις καθιστά επικίνδυνες για 

την ασφάλεια των πολιτών από άποψη της ασφαλούς διέλευσης. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η 

ανάθεση της εν λόγω σύμβασης, προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.  

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορήγησης των ΟΤΑ για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν) Απόφαση Χρηματοδότησης 

(Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005). 

 

Η δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

& ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, κατανέμεται εξολοκλήρου στο έτος 2022, βάσει της υπ’ αριθ. 

450/2022 (αρ. πρωτ. 4176/06-05-2022 & ΑΔΑ:Ψ7Π8Ω6Ι-Δ1Α) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δ. Αγιάς, συνολικού ποσού 37.200,00 €.  

 

Το Τμ. Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε τη μελέτη με αριθμό 12/2022 για την για 

την επιλογή αναδόχου της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

& ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.200,00 ευρώ. Η μελέτη περιλαμβάνει: Τεχνική 

Έκθεση, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A9%CE%A7%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%A43
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας 

 

Α. Να εγκρίνετε την ανάθεση της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

 

Β. Να εγκρίνετε την με αριθμό 12/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την 

επιλογή αναδόχου της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Γ. Να συγκροτήσετε την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) 

τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο Πίνακα, β) να ορίσετε τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, καθώς και γ) να 

ορίσετε τις αρμοδιότητες και την θητεία της Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης 

της σύμβασης. 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1.  ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

2.  ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια 

Προϊστάμενη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.  ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Δημ. Υπάλληλος, ΤΕ Πολ/κος Μηχ/κος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος  

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1.  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

2.  ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια 

Προϊστάμενη του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΤΕ Πολ/κος Μηχ/κος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος  

 

Δ. Να καθορίσετε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 των οικονομικών φορέων ως ακολούθως: 

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

1. ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  kyrkafanelis@gmail.com 

2. 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 
info@antaiosae.gr 

3. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ info@avranasate.gr 
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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, 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 των άρθρων 32 παρ.2γ', 54, 221 και 341 του ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 95 και 117 του ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2022, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,  

- την υπ’ αριθ. 2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν) Απόφαση Χρηματοδότησης του 

Υπουργού Εσωτερικών για το Δήμο μας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 

2003ΣΕ05500005 Επιχορήγησης των ΟΤΑ, 

- την υπ’ αριθ. 450/2022 (αρ. πρωτ. 4176/06-05-2022 & ΑΔΑ:Ψ7Π8Ω6Ι-Δ1Α) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δ. Αγιάς, 

- την με αριθμό 12/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την επιλογή 

αναδόχου της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την ανάθεση της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

 

Β. Εγκρίνουμε την με αριθμό 12/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την 

επιλογή αναδόχου της εργασίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ & 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Γ. α) Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς 

υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

Πίνακα: 

Α/Α Τακτικά Μέλη Ιδιότητα 

1.  ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

2.  ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊστάμενη του 

Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.  ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Δημ. Υπάλληλος, ΤΕ Πολ/κος Μηχ/κος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A805%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%9B%CE%9C
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/62%CE%93%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-75%CE%9D
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A9%CE%A7%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%A43
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Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα 

1.  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος του Τμ. Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

2.  
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος, Αν/τρια Προϊστάμενη του 

Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών 

3.  
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δημ. Υπάλληλος, ΤΕ Πολ/κος Μηχ/κος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

 

Ε. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής τη Δημοτική Υπάλληλο Ευμορφία Ντουλούλη (ΠΕ Πολ/κος 

Μηχ/κος), με αναπληρώτριά της την Δημοτική Υπάλληλο Αθανασία Μπαρτζώκα (ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κος). 

 

ΣΤ. Ορίζουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.1 και 2 του 

Ν. 4412/2016 και τη θητεία της μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης. 

 

Ζ. Ορίζουμε τη θητεία της Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σύναψης σύμβασης. 

 

Η. Καθορίζουμε τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 των οικονομικών φορέων ως ακολούθως: 

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 
Δ/νση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

1. ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  kyrkafanelis@gmail.com 

2. 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 
info@antaiosae.gr 

3. ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ info@avranasate.gr 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2022. 

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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