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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.: 815 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

7/2020 
από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

του Δήμου Αγιάς». 

 

 

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
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Θέμα 7ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΩ6Ι-ΩΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκε το από 24-07-2019 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς» που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

«SOLIS Α.Ε.» με ΑΦΜ: 999151503,  με μέση έκπτωση 53,76% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα 

τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (2.274.783,25 €) χωρίς ΦΠΑ η 

εκτέλεση του εν λόγω έργου.  

 

Η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθμ. 10270/30-09-2019 έγγραφό της προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ 

αριθ. 103/2019 απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που έγινε αποδεκτός κατά την διαγωνιστική 

διαδικασία, τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών για την άσκηση τυχόν προδικαστικής προσφυγής και 

εν συνεχεία σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 52 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του αρθ. 9 του Ν. 4071/12, (ΦΕΚ-85Α/11-4-12), διαβίβασε στη 

γραμματεία του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού έλεγχου 

νομιμότητας, το σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «SOLIS 

A.E.» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

 

Καθώς όμως παρήλθε η οριζόμενη από το άρθρο 19 της υπ’ αριθ. 10694/27-12-2018 Διακήρυξης η ισχύς 

των προσφορών των συμμετεχόντων και δεδομένου ότι δεν έχει υπογραφεί η ανωτέρω σχετική σύμβαση, 

ζητήθηκε µε το υπ’αρ. πρωτ. 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής η παράταση της ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία (Πίνακας Ι)  

κατά εννέα (9) μήνες, δηλαδή για χρονικό διάστημα ίσο µε την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 15.3 του άρθρου 15 της εν λόγω διακήρυξης του έργου και το άρθρο 97 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ήτοι ως 22/08/2020. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

1 SOLIS A.E. 

2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

4 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 

5 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

6 
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 

 

Η αναθέτουσα αρχή με το με αρ. πρωτ. 137/ 9-01-2020 έγγραφο γνωστοποίησε στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού την υποβολή των δικαιολογητικών περί αποδοχής ή μη της παράτασης της προσφοράς 

από τους διαγωνιζόμενους μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να 

προβεί στον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και την διαμόρφωση εκ νέου του Πίνακα κατάταξης κατά 

σειρά μειοδοσίας, μετά από την ανανέωση του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αρ. 13/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, ανταποκρινόμενη στο έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί ελέγχου των 

δικαιολογητικών για την Παράταση ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», σημειώνει ότι: «Σε απάντηση, παρακαλούμε όπως εκδοθεί 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου συμφωνούν στη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με το 

ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί τον επόμενο μειοδότη που αποδέχτηκε την παράταση ισχύς της προσφοράς 

του ή επιθυμούν να κηρύξουν το διαγωνισμό άγονο, ως μη συμφέροντα, και να επαναλάβουν τη διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ποινική ευθύνη, ως προς τον εκδότη τους, και ως εκ τούτου 

δεν απαιτείται επιπλέον έλεγχος από την επιτροπή διαγωνισμού και σύνταξη πρακτικού. Αρκεί η κατάθεση 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». 

 

Κατόπιν τούτο, ο αρμόδιος διαχειριστής του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τον εν λόγω έργο με Συστημικό αριθμό: 79872,  

γνωστοποιεί ότι έχουν υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς του ανωτέρω Πίνακα Ι 

τα παρακάτω: 

α) Η από 27/11/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «SOLIS A.E.» 

περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

β) Η από 26/11/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

γ) Η από 26/11/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΒΕΡΜΙΟΝ 

ΑΤΕΕ» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

δ) Η από 25/11/2019 απάντηση του οικονομικού φορέα «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ  ότι ΔΕΝ θα 

παρατείνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς της. 

ε) Η από 26/11/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και η από 27/11/2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ» περί αποδοχής της παράτασης ισχύος του οικονομικού φορέα 

«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» συνοδευόμενες 

από τις αντίστοιχες παρατάσεις ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ως 22/09/2020 από τους 

Φορείς Έκδοσης και συγκεκριμένα: 1) το από αρ. πρωτ. 555/Ξ/26-11-2019 έγγραφο της 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ περί παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Νο 3595/20-02-2019 ποσού 49.200,00 Ευρώ υπέρ της «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – 

ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με παράταση ισχύος ως 22/09/2020 και 2) το   το από αρ. πρωτ. 

1295/22-11-2019 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 

173533/20-02-2019 ποσού 49.200,00 Ευρώ υπέρ της «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – 

ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με παράταση ισχύος ως 22/09/2020.  

στ) Ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ΔΕΝ ανταποκρίθηκε στην επιστολή περί 

παράτασης ισχύς της προσφοράς της. 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 3.5.β του άρθρου 3 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατέθεσε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 12660/29-11-2019, τον φάκελο με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, για την Παράταση ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από τον Πίνακα Ι, ο μοναδικός συμμετέχοντας που αποδέχεται την 

παράταση ισχύς της προσφοράς του είναι ο οικονομικός φορέας «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σύμφωνα με το  µε το υπ’αρ. πρωτ. 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής η 

περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του εν λόγω έργου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 79872,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. την με αρ. υπ’ αριθ. 52/2019 (ΑΔΑ:9ΕΞ4Ω6Ι-6Σ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» 

4. την υπ’ αριθ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΩ6Ι-ΩΞΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

5. το υπ’αρ. πρωτ. 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί η παράταση της ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία  

6. Την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους  

 

εισηγούμαστε: 

 

Α) Την έγκριση της παράτασης ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

Β) Την έγκριση εκ νέου του Πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τον μοναδικό ενδιαφερόμενο διαγωνιζόμενο φορέα, ο 

οποίος ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης 

της ισχύος των προσφορών και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παράταση 

ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Μειοδότης 

 

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
40,15 % 

 

καθώς πληροί το σύνολο τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Δ) Την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 SOLIS A.E. 

2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

4 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες με α/α 1, 2 και 3 υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη αποδοχής της 

παράτασης ισχύος των προσφορών ενώ ο οικονομικός φορέας με α/α 4: «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 

ΔΕΝ ανταποκρίθηκε στην επιστολή περί παράτασης ισχύς της προσφοράς του. 

 

Ε) Την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», γιατί είναι η μοναδική προσφορά από 

τους συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία που αποδέχτηκε την παράταση 

ισχύς της προσφοράς της και υπέβαλλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μέση έκπτωση 40,15 % 

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 
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Σελίδα 5 από 6 

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)», 

- 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 αρ. πρωτ. 55812/11-10-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ) απόφαση του Τμήματος 

Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ 103/2018 (ΑΔΑ: 7Υ02Ω6Ι-ΠΡ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την 

υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου 

Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 194/2018 (ΑΔΑ: 9ΟΧΠΩ6Ι-Ζ47) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για το έργο: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και 

των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

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

- την με αριθμό 27Α/2018 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

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

- την υπ’ αριθμ. 46/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΡΨΩ6Ι-91Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς 

του Δήμου Αγιάς” - Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης», 

- την υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση του 

αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΙΩ6Ι-ΩΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς”», η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 14481/174263/25.10.2019 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στέρεας Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθ. 10694/27-12-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«19PROC0043688226 2019-01-24», 

- την υπ’ αριθ. 6569/01-07-2019 Πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,   

- το Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», 

- το από 24-07-2019 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης), 

- το με αριθμό πρωτ.: 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί η παράταση της ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία,  

- την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης ισχύος 

των προσφορών τους, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α) Εγκρίνουμε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παράταση ισχύος προσφορών του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Β) Εγκρίνουμε εκ νέου τον Πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τον μοναδικό ενδιαφερόμενο διαγωνιζόμενο φορέα, ο 

οποίος ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. 12318/20-11-2019 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης 

της ισχύος των προσφορών και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παράταση 

ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Μειοδότης 

 

Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 

ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
40,15 % 

 

καθώς πληροί το σύνολο τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του 

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Γ) Απορρίπτουμε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 SOLIS A.E. 

2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

4 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες με α/α 1, 2 και 3 υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη αποδοχής της 

παράτασης ισχύος των προσφορών, ενώ ο οικονομικός φορέας με α/α 4: «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 

ΔΕΝ ανταποκρίθηκε στην επιστολή περί παράτασης ισχύς της προσφοράς του. 

 

Δ) Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», την Εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. 

ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», γιατί είναι η μοναδική προσφορά, 

από τους συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, που αποδέχτηκε την 

παράταση ισχύς της προσφοράς της και υπέβαλλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μέση έκπτωση 

40,15 % (ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ).  

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2020. 

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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