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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.01.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 814 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

6/2020 
από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

652/25.01.2020 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. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 86/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των 

όρων της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», εκδόθηκε 

από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10503/7-10-2019, η οποία δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«19PROC005679243 2019-10-09». 

 

Ο διαγωνισμός για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έλαβε 

Αριθμό Συστήματος: 85871. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

1.402.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής με το Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 87/2019 (ΑΔΑ: 

6Ο8ΩΩ6Ι-0ΥΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, για το στάδιο της Παραλαβής / 

Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου συνέταξε το από 

18/11/2019 σχετικό 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας. 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας, ως εξής:  

Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

Α/Α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 133839 
ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
53,74 (%) 

2 134517 SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53,53 (%) 

3 134593 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 53,26 (%) 

4 133524 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 52,53 (%) 

5 134706 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 52,26 (%) 

6 134700 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 51,58  (%) 

7 134610 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ & ΕΡΓΟΔΟΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με δ.τ. "Κ/Ξ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ" 

51,53 (%) 

8 134177 ΒΑΪΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 50,74 (%) 

9 133387 ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 49,53 (%) 

10 134611 
ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
48,69 (%) 

11 134686 

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. ΕΔΡΑ Κ.ΠΑΞΙΝΟΥ 6 

ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ 2461029040 

FAX 2461023914 ΑΦΜ 800501970 ΔΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

47,79 (%) 

12 134556 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το δ.τ. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.» 

46,84 (%) 

13 133407 ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ 42,53 (%) 

14 134176 ΤΕΜΕΡ ΑΕ 40,05 (%) 

15 134387 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 34,21 (%) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας του συνόλου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, έκρινε παραδεκτές όλες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων 

 

Με βάση το από 18/11/2019 συνταχθέν 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας εισήγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή: την ανάθεση 

του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στον οικονομικό φορέα 

«ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.)» με α/α 

κατάθεσης 133839, επειδή κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,74%. 

 

Σύμφωνα δε με την υποσημείωση της περ. (η) της παρ. 4.1 του άρθ. 4 της με αρ. πρωτ. 10503/7-10-2019 

διακήρυξης ορίζεται ότι: «…Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 

4412/2016». 

 

Βάσει της με αρ. 130/2019 (ΑΔΑ:67Δ9Ω6Ι-ΥΘΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η αναθέτουσα αρχή 

ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά άνω του 50% της  προϋπολογισθείσας για 

το είδος δαπάνης σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, να παρέχουν εξηγήσεις για 

τις προσφερόμενες τιμές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016 και είναι 

οι παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ Π/Υ 

 

Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης (%) 

133839 
ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
53,74 (%) 

134517 SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53,53 (%) 

134593 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 53,26 (%) 

133524 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 52,53 (%) 

134706 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 52,26 (%) 

134700 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 51,58  (%) 

134610 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ & ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με δ.τ. "Κ/Ξ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ" 

51,53 (%) 

134177 ΒΑΪΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 50,74 (%) 

 

Επιπρόσθετα, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε με το υπ’ αριθ. 199/10-01-2020 έγγραφο, στους 

οικονομικούς φορείς του παραπάνω πίνακα, την υπ αρ. 130/2019 (ΑΔΑ:67Δ9Ω6Ι-ΥΘΟ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής περί Παροχής διευκρινήσεων για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο πλαίσιο των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016, 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το 

οποίο γνωστοποιήθηκε και η προβλεπόμενη προθεσμία για την παροχή εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές 

προσφορές εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, ήτοι έως 20 

Ιανουαρίου 2020. 

 

Από το σύνολο των οικονομικών φορέων του παραπάνω πίνακα διαπιστώθηκε, από τον αρμόδιο χειριστή 

του Δήμου, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), ότι υπέβαλλαν υπομνήματα περί παροχής εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά οι 

παρακάτω:  
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Α/Α 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

 

Χρόνος υποβολής παροχής 

Εξηγήσεων 

 

1 
ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
20/01/2020 14:10:11 

2 SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 20/01/2020 14:50:41 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20/01/2020 21:49:33 

 

Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες διευκρινήσεις των  διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών 

Επιχειρήσών α) ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, β) 

SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και γ) ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, στις 20-01-2020, δηλ. εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 10 

ημερών από την επομένη ημέρα (10-01-2020) της κοινοποίησης του υπ’ αριθ. 199/10-01-2020 έγγραφου 

της αναθέτουσας αρχής. Ενώ δεν υποβλήθηκε καμία αναφορά – υπόμνημα από τους λοιπούς προσφέροντες 

του Πίνακα Οικονομικών προσφορών άνω του 50% του Προϋπολογισμού.  

 

Σύμφωνα, δε, με την παρ. 3 του αρθ. 88 του Ν. 4412/16 ορίζεται ότι: «3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις 

παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα…». Κατόπιν τούτο, οι παρεχόμενες 

πληροφορίες – εξηγήσεις που παρασχέθηκαν έχουν ως εξής: 

Α. Ο Οικονομικός Φορέας «ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με το από 20/01/2020 υπόμνημά του, αναλύει διεξοδικώς τα στοιχεία που έλαβε υπόψη για τη 

διαμόρφωση της προσφοράς του. Ειδικότερα αναφέρει το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο, την οργάνωση 

υλοποίησης του έργου και τον πίνακα προσωπικού ενώ ταυτόχρονα παραθέτει πίνακες με ομοειδείς 

διαγωνισμούς (οικοδομικών και Η/Μ εργασιών) με οικονομικές προσφορές άνω του 50% της 

προϋπολογισθείσας για το είδος δαπάνης. 

 

Β.   Ο Οικονομικός Φορέας «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 20/01/2020 

αιτιολόγησή του περιγράφει αναλυτικά το σχέδιο υλοποίησης του έργου, τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τις 

ευνοϊκές συνθήκες, το χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου, εξηγώντας την προσφερόμενη τιμή 

του και παρέχοντας πληροφορίες για την στελέχωση και το προσωπικό του, ενώ παραθέτει τα οικοδομικά 

έργα που έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία με τις αντίστοιχες οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι 

ανέρχονται του 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

Γ. Ο οικονομικός φορέας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το από 

20/01/2020 έγγραφό του δηλώνει την ανάλυση για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου, το 

απασχολούμενο προσωπικό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του και αιτιολογεί την 

υποβληθείσα προσφορά του με αναλυτικούς υπολογισμούς. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 18 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους 

οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 

αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας 

των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος 

και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. …. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε 

να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων …». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται: «Οι συμβάσεις ανατίθενται ….. εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει ….., ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η προσφορά 

συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη 

σύμβασης…».  

• Το άρθρο 88 του Ν. 4412/16 που ορίζεται ότι: «1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές 

σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
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προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής….» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 που  ορίζεται ότι : «1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία…» 

• Το γεγονός ότι από τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις: α) πράγματι τεκμηριώθηκε επαρκώς και δόθηκαν 

οι απαιτούμενες εξηγήσεις για τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων που 

ανταποκρίθηκαν στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, να αποδείξουν τη σοβαρότητα των προσφορών 

τους και β) φαίνεται ότι καλύπτουν το κόστος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, δεν διακινδυνεύει 

το δημόσιο συμφέρον, δεν επιχειρείται η εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος της ποιότητας ή και της 

ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσφορά καθορίζεται µε αναφορά στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και συνθήκες του υπό εκτέλεση έργου.  

• Την αρχή της ίσης μεταχείρισης που προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της 

διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και να καθίσταται δυνατός ο εκ 

μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος, αν οι προσφορές των 

υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω διακήρυξη. 

• Το γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει 

τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 

από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα και με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

 

εισηγούμαστε: 

Α) Την αποδοχή των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 

α/α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 

133839 

ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

53,74 (%) 

2 
134517 

SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
53,53 (%) 

3 133524 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 52,53 (%) 

4 
133387 

ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. 
49,53 (%) 

5 

134611 

ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

48,69 (%) 

6 

134686 

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

Ο.Ε. ΕΔΡΑ Κ.ΠΑΞΙΝΟΥ 6 

ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ 2461029040 

FAX 2461023914 ΑΦΜ 

800501970 ΔΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

47,79 (%) 

7 

134556 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το 

δ.τ. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.» 

46,84 (%) 

8 133407 ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ 42,53 (%) 

9 134176 ΤΕΜΕΡ ΑΕ 40,05 (%) 

10 134387 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 34,21 (%) 
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δεδομένου ότι:  

α) οι προσφέροντες - με α/α 1, 2 και 3 στον ανωτέρω πίνακα - με οικονομικές προσφορές με ποσοστό 

έκπτωσης  άνω του 50% της  προϋπολογισθείσας δαπάνης, υπέβαλλαν όλες τις διευκρινήσεις µε βάση 

την φύση και τα χαρακτηριστικά της σύμβασης, στοιχειοθετούν, ήτοι τεκμηριώνουν, το χαμηλό ύψος της 

τιμής και αποδεικνύουν ότι η προσφορά τους είναι σοβαρή και τηρούν απολύτως τους όρους της 

διακήρυξης υπό το πλήρες περιεχόμενό τους. 

 

β) οι προσφέροντες - με α/α 4 έως 10 στον ανωτέρω πίνακα - με οικονομικές προσφορές με ποσοστό 

έκπτωσης κάτω του 50% της  προϋπολογισθείσας δαπάνης προσκόμισαν το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνουν απόλυτα τις τιθέμενες από τη διακήρυξη 

προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Β) Την απόρριψη ως απαράδεκτων των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης (%) 

134593 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΤΕ 
53,26 (%) 

134706 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 52,26 (%) 

134700 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 51,58  (%) 

134610 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ & 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με 

δ.τ. "Κ/Ξ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ-

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ" 

51,53 (%) 

134177 
ΒΑΪΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Τ.Ε. 
50,74 (%) 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες δεν παρείχαν κανένα έγγραφο ή υπόμνημα για την παροχή των 

ζητούμενων εξηγήσεων, με το υπ’ αριθ. 199/10-01-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 

εξεταστεί και να διευκρινιστεί η ύπαρξη ή όχι ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.  

 

Γ) Την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ««ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με μέση έκπτωση 53,74 % (ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ).  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- 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)», και ιδιαίτερα των άρθρων 88 και 

89, 

- 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. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- 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. 217/2018 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της 

επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του», 

- την υπ’ αριθ. 52/2019 (ΑΔΑ: 6Τ1ΑΩ6Ι-540) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφασης ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός όρων 

διακήρυξης του έργου: “Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 130/2019 (ΑΔΑ:67Δ9Ω6Ι-ΥΘΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων από την εταιρεία “ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ” στο πλαίσιο των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016», 

- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «Ανέγερση Δημοτικού 

Καταστήματος Δήμου Αγιάς» εντάχθηκε ως συνεχιζόμενο στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς έτους 2020 με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 532/2019 (ΑΔΑ:Ψ11ΙΩ6Ι-ΣΗΚ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την οποία 

διατέθηκε η σχετική πίστωση για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος 

Δήμου Αγιάς», 

- την με αριθμό πρωτ. 10503/7-10-2019 διακήρυξη του δημάρχου για το εν λόγω έργο η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC005679243 2019-10-09», 

- την με αριθμό 40/2018 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές με τις παρεχόμενες πληροφορίες – εξηγήσεις που 

παρασχέθηκαν από τους διαγωνιζόμενους, 

- το από 18/11/2019 Πρακτικό Ι της Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για το στάδιο της 

Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου που 

συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- το γεγονός ότι μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά λαμβάνεται το 50% της προϋπολογισθείσας για το 

είδος δαπάνης (βλ. Πράξεις ΣΤ΄ Κλιμάκιο 104, 105/2009 κ.α.), 

- την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α) Αποδεχόμαστε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 

α/α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 
133839 

ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
53,74 (%) 

2 134517 SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53,53 (%) 

3 133524 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 52,53 (%) 

4 133387 ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 49,53 (%) 

5 
134611 

ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
48,69 (%) 

6 

134686 

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. ΕΔΡΑ 

Κ.ΠΑΞΙΝΟΥ 6 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ 2461029040 

FAX 2461023914 ΑΦΜ 800501970 ΔΥΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

47,79 (%) 

7 

134556 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το δ.τ. «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

Α.Ε.» 

46,84 (%) 

8 133407 ΘΕΤΙΣ ΑΤΕ 42,53 (%) 

9 134176 ΤΕΜΕΡ ΑΕ 40,05 (%) 

10 134387 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 34,21 (%) 

 

δεδομένου ότι:  

α) οι προσφέροντες - με α/α 1, 2 και 3 στον ανωτέρω πίνακα - με οικονομικές προσφορές με ποσοστό 

έκπτωσης  άνω του 50% της  προϋπολογισθείσας δαπάνης, υπέβαλλαν όλες τις διευκρινήσεις µε βάση 

την φύση και τα χαρακτηριστικά της σύμβασης, στοιχειοθετούν, ήτοι τεκμηριώνουν, το χαμηλό ύψος της 

τιμής και αποδεικνύουν ότι η προσφορά τους είναι σοβαρή και τηρούν απολύτως τους όρους της 

διακήρυξης υπό το πλήρες περιεχόμενό τους. 

 

β) οι προσφέροντες - με α/α 4 έως 10 στον ανωτέρω πίνακα - με οικονομικές προσφορές με ποσοστό 

έκπτωσης κάτω του 50% της  προϋπολογισθείσας δαπάνης προσκόμισαν το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνουν απόλυτα τις τιθέμενες από τη διακήρυξη 

προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Β) Απορρίπτουμε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης (%) 

134593 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΤΕ 
53,26 (%) 

134706 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 52,26 (%) 

134700 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 51,58  (%) 

134610 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ & 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ με 

δ.τ. "Κ/Ξ ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ-

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ" 

51,53 (%) 

134177 
ΒΑΪΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Τ.Ε. 
50,74 (%) 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες δεν παρείχαν κανένα έγγραφο ή υπόμνημα για την παροχή των 

ζητούμενων εξηγήσεων, με το υπ’ αριθ. 199/10-01-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 

εξεταστεί και να διευκρινιστεί η ύπαρξη ή όχι ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.  
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Γ) Εγκρίνουμε την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», γιατί η προσφορά της είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με μέση έκπτωση 53,74 % (ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ).  

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» θα βαρύνει τον 

Κ.Α. των εξόδων 02.64.7311.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του 

οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 1.738.480,00€ με την υπ’ αριθμ. 532/2019 (ΑΔΑ:Ψ11ΙΩ6Ι-

ΣΗΚ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου καλύπτεται με το ποσό 

1.738.480,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

 

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

ενέργειες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2020. 

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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