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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 19.05.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  4754 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

100/2022 
από το πρακτικό της 11ης / 18.05.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10ο: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Αγιάς» και καθορισμός των όρων διακήρυξης. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 18.05.2022, ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4498/14.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

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 Ιωάννης1, αναπληρωματικό μέλος 

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

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος2, αναπληρωματικό μέλος 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

9. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

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

 

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 
2 Αναπλήρωσε τον Τσιώνη Αστέριο 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 10ο: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Αγιάς» και καθορισμός των όρων διακήρυξης. 

 

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

 

Σύμφωνα με την περ. ζ της  παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει: «ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων 

και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική 

εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας 

υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση 

και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, 

με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων…..».  

 

Η Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 44/2022 

μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

που αφορά στην εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του Δήμου Αγιάς, στη σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο 

και στην επιχειρησιακή πρακτική υλοποίηση του έργου του και στην εξυπηρέτηση των δημοτών και των 

επισκεπτών του, δεδομένου ότι δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό που διαθέτει σήμερα ο Δήμος Αγιάς. 

 

Ειδικότερα ο Δήμος Αγιάς αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το 

θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, με το υφιστάμενο προσωπικό και να ανταποκριθεί στο ρόλο του, ως 

αναπτυξιακός μοχλός, ως αρωγός των δημοτών και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Το 

ελλιπές προσωπικό και  η αδυναμία λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων είναι δεδομένα και η άμεση 

κάλυψή τους με την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι αναγκαία και επιτακτική καθώς θα αποτελέσει «ανάσα» στην διαδικασία λειτουργίας 

των υπηρεσιών.  

 

Η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου Αγιάς αποτελεί κομβικό σημείο στην εξυπηρέτηση και στην παροχή 

της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που θα 

καλύψουν αυξημένες ανάγκες σε νευραλγικές θέσεις του Δήμου, οι οποίες σήμερα είναι υποστελεχωμένες. 

 

Συνεπώς ο Δήμος Αγιάς οφείλει να προβεί έγκαιρα στις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης του 

απαιτούμενου προσωπικού προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του και να υποστηρίξει 

διοικητικά και οργανωτικά τις παρακάτω υπηρεσίες του που άπτονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του 

πολίτη.  

• την διοικητική υποστήριξη του γραφείου κίνησης και οχημάτων  

• την διοικητική υποστήριξη για την διαχείριση και ταξινόμηση του πολεοδομικού αρχείου   

• την διοικητική υποστήριξη για την διαχείριση των νεκροταφείων 

• την διοικητική υποστήριξη για την λειτουργία του γυμναστηρίου 

• την διοικητική υποστήριξη για την διαχείριση, ταξινόμηση και καταγραφή των ηλεκτρονικών 

αιτημάτων των πολιτών  

• την διοικητική υποστήριξη για την λειτουργία των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων  

Μελιβοίας και Ευρυμενών για την  εξυπηρέτηση των πολιτών 

• την διοικητική υποστήριξη για την καταγραφή και ενημέρωση των συστημάτων ανακύκλωσης και 

αποκομιδής απορριμμάτων 

• την διοικητική υποστήριξη του γραφείου τουρισμού και πολιτισμού 

• την διοικητική υποστήριξη για την λειτουργία των γηπέδων του Δήμου 

• την υποστήριξη για τον έλεγχο των πολιτών λόγω του Covid 19 (Πιστοποιητικά, ραντεβού κλπ) 

• την διοικητική υποστήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου 

 

Για τη σύμφωνη με τα παραπάνω παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και λαμβάνοντας υπόψη όλο το 

εύρος της λειτουργίας του Δήμου, θεωρείται απαραίτητο η ομάδα έργου της ανάδοχης εταιρείας να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη: 
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➢ 2 διοικητικούς υπαλλήλους για την υποστήριξη του γραφείου κίνησης και οχημάτων 

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την διαχείριση του πολεοδομικού αρχείου   

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την διαχείριση των νεκροταφείων   

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την λειτουργία του γυμναστηρίου   

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών   

➢ 2 διοικητικούς υπαλλήλους για την υποστήριξη των γραφείων των Δημοτικών 

Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών 

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την υποστήριξη του γραφείου ανακύκλωσης και αποκομιδής 

απορριμμάτων 

➢ 2 διοικητικούς υπαλλήλους για την υποστήριξη του γραφείου τουρισμού και 

πολιτισμού 

➢ 2 διοικητικούς υπαλλήλους για την για την λειτουργία των γηπέδων του Δήμου 

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την υποστήριξη για τον έλεγχο των πολιτών λόγω του Covid 

19 

➢ 1 διοικητικό υπάλληλο για την υποστήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου 

 

Με βάση τα ανωτέρω  σύμβαση υποδιαιρείται σε 11 τμήματα ως εξής: 

• Τμήμα 1: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης γραφείου κίνησης και οχημάτων», εκτιμώμενης 

αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.200,00€, σύνολο 37.200,00€  

• Τμήμα 2: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης διαχείριση του πολεοδομικού αρχείου» 

εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€  

• Τμήμα 3: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης διαχείριση των νεκροταφείων» εκτιμώμενης 

αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

• Τμήμα 4: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης την λειτουργία του γυμναστηρίου» εκτιμώμενης 

αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

• Τμήμα 5: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών» 

εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

• Τμήμα 6: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Μελιβοίας και Ευρυμενών» εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.200,00€, σύνολο 

37.200,00€ 

• Τμήμα 7: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης γραφείου ανακύκλωσης και αποκομιδής 

απορριμμάτων» εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

• Τμήμα 8: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης γραφείου τουρισμού και πολιτισμού» 

εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.200,00€, σύνολο 37.200,00€ 

• Τμήμα 9: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης λειτουργία των γηπέδων του Δήμου» εκτιμώμενης 

αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.200,00€, σύνολο 37.200,00€ 

• Τμήμα 10: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για τον έλεγχο των πολιτών λόγω του Covid 19» 

εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

• Τμήμα 11: «Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης των κοινωνικών δομών του Δήμου» 

εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 3.600,00€, σύνολο 18.600,00€ 

 

Ο συνολικός προυπολογισμός της υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

(54.000,00€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Η προτεινόμενη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εν λόγω σύμβασης είναι ως εξής:  

α) τα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,9 και 11 να ανατεθούν μέσω της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) στο πλαίσιο προκήρυξης ενιαίου διαγωνισμού και χρήσης του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθ. 36 του ν. 4412/2016) με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας 

τιμής ανά τμήμα υπηρεσιών. 

β) τα Τμήματα 8 και 10  να ανατεθούν μέσω της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 κάνοντας χρήση της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, 

δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προαναφερθείσα παράγραφο. 
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Η συνολική διάρκεια των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες. 

 

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 […]», 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. ζ του Ν.3852/10 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». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του 

Δήμου  

4. την με αριθμό 17/2021 μελέτη για την υπηρεσία: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.061.635,30€  με το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

 

εισηγούμαι να εγκρίνετε: 

 

α) την υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ποσού 225.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

(54.000,00€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

β) την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα 

Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,9 και 11  με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο προκήρυξης ενιαίου διαγωνισμού και χρήσης του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθ. 36 του ν. 4412/2016) με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας τιμής 

ανά τμήμα υπηρεσιών και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

γ) την εκτέλεση της  υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα 

Τμήματα 8 και 10  με απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κάνοντας χρήση της 

παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προαναφερθείσα παράγραφο.  

 και βάσει της σχετικής μελέτης 

 

δ) να καθορίσετε τους όρους του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,9 και 11, 

σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 44/2022 μελέτης της Δ/νση Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

 



Σελίδα 5 από 5 

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 περίπτωση ζ΄ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ποσού 225.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% (54.000,00€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

- την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του 

Δήμου  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 44/2022 μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την παροχή της υπηρεσίας: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ποσού 225.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

24% (54.000,00€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

2. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,9 και 11  με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο προκήρυξης ενιαίου 

διαγωνισμού και χρήσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (άρθ. 36 του ν. 

4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει ποιότητας τιμής ανά τμήμα υπηρεσιών και βάσει της σχετικής μελέτης. 

 

3. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της  υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα Τμήματα 8 και 10  με απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

κάνοντας χρήση της παρέκκλισης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προαναφερθείσα παράγραφο και βάσει της 

σχετικής μελέτης. 

 

4. Καθορίζουμε τους όρους του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για τα Τμήματα 1,2,3,4,5,6,7,9 και 

11, σύμφωνα με το σχέδιο της αναλυτικής διακήρυξης της με αριθμό 44/2022 μελέτης της Δ/νση 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


