
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 26/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 128/2022 

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ». 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 του μήνα Αυγούστου 

του έτους 2022 και ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα 

γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 7678 – 

04/08/2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 6ΟΗ2Ω1Ζ-ΞΞΒ



Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και έχει ως 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. 1ε του 

Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από 

μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

Σύμφωνα με :  

 την αριθμ. 25/2021 θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού με βάση την από 09/07/2021 Προγραμματική 

Σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή 

του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας»,  

 την αριθμ 193/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παραλαβής 

παραδοτέων με βάση την προγραμματική σύμβαση του Δήμου Στυλίδας με τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό. 

 Την 1524/15-02-2022 Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης  

 την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 580.320,00 

ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και αποτελείται από τα εξής έγγραφα της σύμβασης: 

τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, γενική & ειδική 

συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπα ΣΑΥ – ΦΑΥ και θα διενεργηθεί ανοικτή 

διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων επιλογής 

αναδόχου κατασκευής του έργου με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα 

με Ν.4412/2016 και την τροποποίησή του από τον Ν 4782/2021. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 

11604/16-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ88Γ46ΜΤΛΡ-ΘΦΘ) απόφαση ένταξης, με τίτλο  

«Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών 

χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας», Κωδικός ΟΠΣ 5132697 

Για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση, ΚΑ 69.7331.0001 του προϋπολογισμού 2022 του Δήμου ποσού 400.000,00€ 

και ποσού 180.320,00€ για το έτος 2023.  

ΑΔΑ: 6ΟΗ2Ω1Ζ-ΞΞΒ



Με την αριθ. 568/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ2ΨΩ1Ζ-Δ6Χ) Απόφαση πολυετούς Ανάληψης 

υποχρέωσης της Δημάρχου , αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η 

διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

1.Για την έγκριση της αριθμ. 25/2021 θεωρημένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού η οποία αποτελείται από τα εξής έγγραφα 

της σύμβασης: τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, γενική & 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπα ΣΑΥ – ΦΑΥ  

2.Για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων επιλογής αναδόχου κατασκευής του 

έργου με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 

βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με Ν.4412/2016 και την τροποποίησή του 

από τον Ν 4782/2021. 

3.Την λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης διενέργειας ανοικτής 

διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων επιλογής 

αναδόχου κατασκευής του, όπως αυτοί αναγράφονται στο συνημμένο εγκεκριμένο 

σχέδιο διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή λήψης απόφασης, με τις παρατηρήσεις της Δημάρχου Στυλίδας κ. 

Βιργινίας Στεργίου και τις παρατηρήσεις του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αποστόλου Ιωάννη, οι οποίες επισυνάφθηκαν στα πρακτικά. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: 6ΟΗ2Ω1Ζ-ΞΞΒ
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