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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 19.05.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  4759 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

105/2022 
από το πρακτικό της 11ης / 18.05.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια  διεθνούς 

ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «“Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – “Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς”». 

 

 

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 15ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια  διεθνούς 

ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «“Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμένων”. – “Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς”». 

 

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

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ορίζεται 

ότι:«9. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο 

Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 

ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής 

επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, 

συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν 

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλ-

ληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται 

από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., 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 Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων». 

 

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 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, 

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 

του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του 

Ν.4674/2020. 

 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η αδυναμία εκτέλεσης του συνόλου των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα 

του δήμου και εγκρίθηκε η ανάθεση σε ιδιώτη μέρους αυτών, ως εξής:  

• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - Στομίου 

(Δρομολόγιο Ι) των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λάρισας των 

οικισμών Καρίτσας – Στομίου - Ομολίου – Παλαιόπυργου - Αλεξανδρινής (Δρομολόγιο ΙΙ) της 

Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) και  μεταφορά τους στο ΣΜΑ Αγιάς των 

οικισμών Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας (Δρομολόγιο 

ΙΙΙ)  της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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• Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

Επιπλέον, καθορίστηκε ως τρόπος δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών- Πλύση κάδων απορριμμάτων του 

Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 582.242,28 ευρώ, η διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύουν. 

 

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς 

συνέταξε την με αριθμό 45/2022 μελέτη για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελιβοίας & Ευρυμενών- Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων», που περιλαμβάνει: Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Τεύχος Τιμολογίου, Τεύχος Προϋπολογισμού, Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, Σχέδιο 

Διακήρυξης και Περίληψης Διακήρυξης.  

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i  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, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, 

2. Την υπ’ αριθ. 45/2022 μελέτη για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας 

& Ευρυμενών- Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς», 

 

Εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών- Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς» 

συνολικού προϋπολογισμού 582.242,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως αυτές 

περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 45/2022  μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

Β. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & 

Ευρυμενών - Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς », σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης της υπ’ 

αριθ. 45/2022 μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 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 άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α' 138) : «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4674/2020  (Α’ 

53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», 

- 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)», όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4782/2021  (Α΄ 36/09.03.2021 τεύχος): «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.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 178 του ν.4635/2019 (Α΄167) : «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις.», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 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’ αριθμ. 104/2022 (ΑΔΑ: Ω5ΑΖΩ6Ι-ΙΔ6) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 

στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου 

και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020», 

- της υπ’ αριθμ. 114/2022 (ΑΔΑ:68Γ7Ω6Ι-ΙΞ3) και με αριθμό πρωτοκόλλου: 117/18-05-2022 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς περί 

διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικ. ετών 2022,2023 και 2024 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & 

Ευρυμενών- Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 45/2022 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής 

απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών- Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς» 

συνολικού προϋπολογισμού 582.242,28 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως αυτές 

περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 45/2022 μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

2. Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας 

& Ευρυμενών - Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης 

της υπ’ αιθμ. 45/2022 μελέτης του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου. 

 

 

 

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://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%91%CE%96%CE%A96%CE%99-%CE%99%CE%946
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%937%CE%A96%CE%99-%CE%99%CE%9E3
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3. Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελιβοίας & Ευρυμενών - Πλύση κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγιάς» έχει διατεθεί (ψηφισθεί) 

με την υπ’ αριθμ. 114/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου: 117/18-05-2022 (ΑΔΑ:68Γ7Ω6Ι-ΙΞ3 ) 

απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, περί διάθεσης/ψήφισης 

των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικ. ετών 2022,2023 και 2024. 

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. όπως 

παρακάτω: 

Κ.Α.Ε 2022(€) 2023(€) 2024(€) 

20.6142.05 Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 134.827,68 256.944,12 143.470,48 

20.6279.02   Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων 11.750,00 23.500,00 11.750,00 

ΣΥΝΟΛΟ 146.577,68 280.444,12 155.220,48 

 

Η παρούσα να αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


