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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 09.06.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 4802 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

70/2020 
από το πρακτικό της 12ης/09.06.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 5ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 09.06.2020, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε 

σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4735/05.06.2020 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. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου 

Αγιάς». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 111/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το από 

2-10-2019 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

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

«Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: 

«ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» με ΑΦΜ: 094118898, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,08% (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΚΑΙ ΟΧΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και με συνολική προσφερόμενη τιμή εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια 

εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (122.674,97 €) (χωρίς ΦΠΑ), η εκτέλεση του εν λόγω 

έργου.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 111/2019 απόφασης κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα που έγινε αποδεκτός κατά την διαγωνιστική διαδικασία, τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) 

ημερών για την άσκηση τυχόν προδικαστικής προσφυγής. 

 

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 με το 

υπ’ αριθ. 11385/31-10-2019 έγγραφό της στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Νομού Λάρισας για άσκηση προσυμβατικού έλεγχου νομιμότητας, το σχέδιο σύμβασης κατασκευής του 

εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ». 

 

Στην συνέχεια, ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα οποία υποβλήθηκαν, 

χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί η ανωτέρω σχετική σύμβαση.  

 

Με βάση το άρθρο 19 της υπ΄  αριθ. 6609/02-07-2019 Διακήρυξης, η ισχύς των προσφορών ορίζεται για 

διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 

19/01/2020.  

 

Περαιτέρω δε, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 97 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»  

 

Επειδή: 

α. Το έργο αφορά την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της επιστέγασης 

στα εξής δημοτικά κτίρια: Δημοτικά Καταστήματα Αγιάς, Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Αγιάς, 

Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα», «Παρθεναγωγείο» Μεταξοχωρίου, Ανενεργή σχολική μονάδα 

Νηπιαγωγείου Γερακαρίου.  

β. Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη θωράκιση των κτιρίων, την αποκατάσταση 

των βλαβών που έχουν καταστήσει μη λειτουργικά τα εν λόγω κτίρια, καθώς σε κάθε βροχόπτωση 

παρατηρείται πλέον σημαντική εισροή νερών στο εσωτερικό των χώρων και την παράδοσή τους σε χρήση 

για την πλήρη αξιοποίησή τους.  

γ. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, καθώς είναι εγκεκριμένη η διάθεση πίστωσης ποσού 277.000,00 

Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου 

Αγιάς»,  με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817, με κύριο δικαιούχο το Δήμο Αγιάς από την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας.  

 

Το εν λόγω έργο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ζητηθεί η 

παράταση της ισχύος των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ
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Σύμφωνα με την με αρ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το από 

26/07/2019 Πρακτικό (Ι) (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης 

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

εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων: 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127064 

2 ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. 

«ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 

 

127058 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 126845 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 83536,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. την υπ’ αριθ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης του αποτελέσματος του 

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

«Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», 

4. την υπ’ αριθ. 111/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατακύρωσης του Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς, 

5. τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ’ αριθ. 6609/02-07-2019 Διακήρυξης περί του χρόνου ισχύος των 

προσφορών, 

6. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

εισηγούμαστε: 

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

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων 

και ΚΧ Δήμου Αγιάς». 

Β) Την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς 

των κάτωθι διαγωνιζομένων, που έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά τη διαγωνιστική διαδικασία: 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127064 

2 ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. 

«ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 

 

127058 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 126845 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν τα εξής: «Θα 

καταψηφίσουμε την εισήγηση». 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ 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 υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθ. 96/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΠΑΩ6Ι-ΥΣΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς ”», 

- την υπ’ αριθμ. 111/2019 (ΑΔΑ: 6Υ5ΟΩ6Ι-3ΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: “ Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς ”», 

- τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6609/02-07-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC005211361 2019-07-03», 

- την με αριθμό 19/2019 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

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

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α) Εγκρίνουμε την παράταση ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου 

Αγιάς». 

 

Β) Οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, 

θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παράταση της διάρκειας ισχύος της 

προσφοράς τους: 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127064 

2 ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. 

«ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 

 

127058 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 126845 

 

 

Καταψήφισαν οι : Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Δημήτριος Κορδίλας. 

 

ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ
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