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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.07.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 6293 

 
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  

86/2020 
από το πρακτικό της 15ης/13.07.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 4ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 13.07.2020, ώρα 09:30 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», 

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 

6125/09.07.2020 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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ΑΔΑ: ΩΔΠΑΩ6Ι-6Σ2



Σελίδα 2 από 5 

Θέμα 4ο : Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 61/2019 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: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 4452/29-05-2020, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006787071 2020-05-29».  

 

Ο διαγωνισμός για το έργο: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας», 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: 90400. 

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών η 17/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 18/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  

 

Βάσει της με αρ. 72/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Παράταση προθεσμίας υποβολής 

προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 

90400, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών 

Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας» εγκρίθηκε: 

1. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 90400, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», λόγω της 

αδυναμίας λειτουργίας του υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα για 

τεχνικούς λόγους, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών την 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  

2. Η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 90400, για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας», λόγω της αδυναμίας λειτουργίας του υποσύστηματος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-

Δημόσια Έργα για τεχνικούς λόγους, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών την 03/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Συνολικά, σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων που εκδόθηκε στις 03/07/2020, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υποβλήθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία 

εμπρόθεσμα και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, δύο (2) προσφορές από τους παρακάτω 

οικονομικούς φορείς:  

Πίνακας συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα  Χρόνος υποβολής προσφοράς 

1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 29/06/2020 09:29:40 

2 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 26/06/2020 12:35:47 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Έργου, 

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

κατόπιν της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου 

Μη.Μ.Ε.Δ και των οριζόμενων εκπροσώπων, αποτελούμενη από τους: 

1. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων, 

ως πρόεδρος, 

2. Βασίλειος Δάλλας, ΠΕ Τοπ/φος Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος 

3. Κώστας Συντακάς, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λαρισαίων, ως 

μέλος, 

για το στάδιο της Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου συνέταξε το από 08/07/2020 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 157131 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 50,11 (%) 

2 156884 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 40,81  (%) 

 

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 

 

Το από 08/07/2020 συνταχθέν 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 4.1(η) του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην 

αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” 

του υποσυστήματος, προς έγκριση», 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». 

 

Με βάση το από 08/07/2020 συνταχθέν 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται 

προς την Οικονομική Επιτροπή:  

Α. Την έγκριση του από 8/07/2020 συνταχθέντος Πρακτικού Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις 

ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

Β. Την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων:   

α/α 
α/α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία 

Προσφέροντα 

Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης (%) 

1 157131 
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 
50,11 

2 156884 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 40,81 

Γ. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» ως προσωρινού 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων 

Αγιάς και Μελιβοίας», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 50,11% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), 

με α/α κατάθεσης 157131, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό. 
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Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί Προδικαστική 

Προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 4452/29-05-2020 

Διακήρυξης. 

 

 

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’ αριθ. 57/2019 (ΑΔΑ: ΨΨ9ΞΩ6Ι-6Υ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 180.000,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)», 

- την υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου: “Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και 

Μελιβοίας”», 

- την υπ’ αριθ. 103/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΦΤΩ6Ι-ΜΗΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

«Τροποποίηση της 207/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΣΡΩ6Ι-ΙΕΖ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 300.000,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 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’ αριθ. 56/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός όρων 

διακήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ Συντηρήσεις - 

Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας ”», 

- την υπ’ αριθ. 72/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΜΔΩ6Ι-ΕΙ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 90400, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

“Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας”», 

- την με αριθμό πρωτ.: 4452/29-05-2020 προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«20PROC006786992 2020-05-29», 

- την υπ’ αριθ. 176/2020 (ΑΔΑ:6Ψ70Ω6Ι-Φ4Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 141.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 

02.61.7331.01 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και ειδικότερα από πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει των αποφάσεων με ΑΔΑ: Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 

(41.300,00€) και ΑΔΑ: ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ (100.000,00€), για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις - 

Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», 

- την υπ’ αριθ. 22/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δ. Αγιάς για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων 

Αγιάς και Μελιβοίας», 

- το από 08/07/2020 συνταχθέν Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της Δημοπρασίας, 

- την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνουμε το από 8/07/2020 συνταχθέντος Πρακτικού Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών 

Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

Β. Αποδεχόμαστε τις προσφορές των συμμετεχόντων:   

α/α 
α/α 

Κατάθεσης 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Ποσοστό 

Μέσης 

Έκπτωσης 

(%) 

1 157131 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 50,11 

2 156884 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 40,81 

 

Γ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις 

ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς και Μελιβοίας», την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 

ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 50,11% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), 

με α/α κατάθεσης 157131, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό. 

 

Δ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 4452/29-05-2020 Διακήρυξης. 

 

Ε. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: « Συντηρήσεις - Αποκαταστάσεις ζημιών Δημοτικών Σχολείων Αγιάς 

και Μελιβοίας» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7331.01 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 141.300,00€ με την 

υπ’ αριθμ. 176/2020 (ΑΔΑ:6Ψ70Ω6Ι-Φ4Ζ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Το έργο 

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από πόρους για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), βάσει των αποφάσεων με ΑΔΑ: 

Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1 (41.300,00€) και  ΑΔΑ:ΩΙ0Ι465ΧΘ7-5ΤΜ (100.000,00€). 

 

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

ενέργειες 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2020. 

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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