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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

26/2020
από το πρακτικό της 3ης/24.02.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 10ο : Έγκριση του υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα
Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς.
Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
1541/20.02.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1

Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
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10ο

Θέμα
: Έγκριση του υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα
Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή
[……] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για 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. ιδ) 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. [……]».
Βάσει της υπ’ αριθ. 136/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των
όρων της διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:
«Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του
διαγωνισμού με αρ. πρωτ., 14065/27-12-2019 η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC006109886 201912-27», κατά την παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης του διαγωνισμού η 10:30π.μ.
και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11:00π.μ. στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου του
Δήμου Αγιάς (στα γραφεία όπου στεγάζεται το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δ.
Αγιάς), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ),
εκτιμώμενης αξίας έως 11.615,08€ (έντεκα χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και οκτώ λεπτά),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 136/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.
Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος έξι (6) ενδιαφερόμενοι-οικονομικοί φορείς, των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν παραδεκτές από την αρμόδια Επιτροπή, καθώς προσκομίστηκαν το σύνολο των απαιτούμενων
από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη
προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή των στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση πίνακα των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων που η προσφορά
τους κρίθηκε παραδεκτή, ο οποίος διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών
Μονάδα μέτρησης του
Προσφερόμενη τιμή
Διαγωνιζόμενος οικονομικός
προσφερόμενου υλικού
μονάδας σε ευρώ
α/α
φορέας
(Σωληνώσεις PE100,
DN110, PN10Atm)
m (μέτρα)
4,57€
1.
ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.

m (μέτρα)

3,82€

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΑΣΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

m (μέτρα)

3,25€

m (μέτρα)
m (μέτρα)

3,77€
4,37€
3,69€

m (μέτρα)
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών
και Παροχής Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους:
1. Αθανασία Μπαρτζώκα, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο,
2. Ιωάννα Πολυμέρου, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος,
3. Δημήτριο Παπακώστα, Δημοτικό Υπάλληλο, ως μέλος,
για το στάδιο της Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών
Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών συνέταξε το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 σχετικό Πρακτικό Ι.
Το εν λόγω Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για
έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 του άρθρου
3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και
έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της
σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει»,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1(ε) του Ν. 4412/2016.
Σύμφωνα δε 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».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
2) τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 14065/27-12-2019 Διακήρυξης,
3) το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού,
4) τις έξι (6) προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων,
εισηγούμαστε με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική
Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ.
Αγιάς, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Β. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ», ως προσωρινού αναδόχου για την
προμήθεια «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για
την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ. Αγιάς, με συνολική προσφερόμενη τιμή
6.175,00€ συν 1.482,00€ (ΦΠΑ 24%) = 7.657,00€ (επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ), γιατί η
προσφορά της εν λόγω προσφέρουσας επιχείρησης είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη χαμηλότερη υποβληθείσα σε τιμή προσφορά, όπως
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο Πρακτικό Ι του συνοπτικού διαγωνισμού.
Γ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016. Η άσκηση
της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία
άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
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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. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 5, 26, 27, 54, 116, 117 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την με αριθμό πρωτ.: 43902/24-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ4Δ465ΧΘ7-Α17) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας
για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).»,
- την υπ’ αριθμ. 177/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΔΡΩ6Ι-06Ζ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 202/2019
(ΑΔΑ: Ω28ΠΩ6Ι-ΝΥΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Αποδοχή και κατανομή
χρηματοδότησης ποσού 150.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία»,
- Την υπ΄ αριθμ. 203/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΡΩ6Ι-Κ11) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς με
θεμα: «Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και της 6ης
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2019»
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 136/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση
εκτέλεσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: “Προμήθεια αγωγών
πολυαιθυλενίου στην Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης” και καθορισμό των όρων διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού»,
- την υπ’ αριθμ. 13631/18-12-2019 (ΑΔΑ:Ω8ΒΚΩ6Ι-ΕΑΙ) απόφαση του Διατάκτη Δήμου Αγιάς με την
οποία δεσμεύθηκε πίστωση 11.615,08€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.63.7131.04 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική
Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ.
Αγιάς,
- τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 783,
- τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 14065/27-12-2019 Διακήρυξης του Δημάρχου,
- το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού,
- τις έξι (6) προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 514.2/22-01-2020 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) του συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην τοπική
Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στον Δ.
Αγιάς, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
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Β. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια «Προμήθεια αγωγών πολυαιθυλενίου στην
τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης» του Δ. Αγιάς για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας
στον Δ. Αγιάς, την επιχείρηση: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ», με ΑΦΜ: 111294564 και με
συνολική προσφερόμενη τιμή 6.175,00€ συν 1.482,00€ (ΦΠΑ 24%) = 7.657,00€ (επτά χιλιάδες εξακόσια
πενήντα επτά ευρώ), γιατί η προσφορά της εν λόγω προσφέρουσας επιχείρησης είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη χαμηλότερη υποβληθείσα σε τιμή
προσφορά, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο Πρακτικό Ι του συνοπτικού
διαγωνισμού.
Γ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016. Η άσκηση
της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία
άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

