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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.: 6295 

 
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  

88/2020 
από το πρακτικό της 15ης/13.07.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 6ο : Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών. 

 

 

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. 
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Θέμα 6ο : Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών. 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 70/2020 (ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκε η παράταση ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

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

Δήμου Αγιάς» και αποφασίστηκε η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών των κάτωθι 

διαγωνιζόμενων, που οι προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, για την 

παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς τους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

κατάθεσης 

1 
ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. 

«ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 

127058 

2 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 126845 

3 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127064 

 

Η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθμ. 4978/11-06-2020 έγγραφό της προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 

69/2020 απόφαση περί έγκρισης παράτασης ισχύος των προσφορών και ζήτησε την υποβολή των κάτωθι 

δικαιολογητικών:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς του 

κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι ως 19/09/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 97 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 19 της υπ’ αριθ. 6609/02-07-2019 Διακήρυξης του έργου,  

β) την αντίστοιχη παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από τον Φορέα έκδοσης 

κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι ως 19/10/2020 σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθ. 15.3 της εν λόγω διακήρυξης,  

τάσσοντας προθεσμία είκοσι (20) ημερών για την υποβολή τους μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.  

 

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

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τον εν λόγω έργο με Συστημικό αριθμό: 83536,,  

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

τα παρακάτω: 

α) Η από 01/07/2020 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα «ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

β) Η από 02/07/2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΒΕΡΜΙΟΝ 

ΑΤΕΕ» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

γ) Η από 01/07/2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» περί αποδοχής της παράτασης 

ισχύος της προσφοράς του συνοδευόμενη από την αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής ως 19/10/2020 από τους Φορέα Έκδοσης και συγκεκριμένα το από αρ. πρωτ. 

9709/2020-e/2-07-2020 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 

174129/05-07-2019 ποσού 4.468,00 Ευρώ υπέρ της «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» με παράταση ισχύος ως 19-10-2020.  

 

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. 
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Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» κατέθεσε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 5954/06-07-2020, 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: «Αποκατάσταση ζημιών 

υποδομών κτιρίων και ΚΧ 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 «ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ`» και υπέβαλλε το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με το  µε το υπ’αρ. πρωτ. 4978/11-06-2020 έγγραφο της 

αναθέτουσας αρχής η περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του εν λόγω έργου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 83423,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. την με αρ. υπ’ αριθ. 70/2020 (ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

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

Αγιάς». 

4. 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»,  

5. 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,  

6. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4978/11-06-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος 

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

7. την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους  

 

εισηγούμαστε: 

Α) 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. 4978/11-06-2020 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 (%) 

ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με 

δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 
29,96%  

καθώς πληροί το σύνολο τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της 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 απόρριψη των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

2 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη αποδοχής της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους. 
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Γ) Την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

& ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ»» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ 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 29,96% 

(ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

 

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 ”», 

- την υπ’ αριθμ. 70/2020 (ΑΔΑ: ΩΒΥΥΩ6Ι-ΨΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

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

Αγιάς”», 

- 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. . 134/2020 (ΑΔΑ:ΨΥΑΩ6Ι-ΤΕΘ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του 

Δήμου Αγιάς με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 277.000,00€ με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 817, 

σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.64.7331.02 του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για το έργο: 

Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6609/02-07-2019 διακήρυξη 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, 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4978/11-06-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης 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  

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α) 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. 4978/11-06-2020 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 (%) 

ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με 

δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 
29,96%  

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

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

«Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς». 

 

Β) Απορρίπτουμε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

2 ΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες υπέβαλλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη αποδοχής της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους. 

 

Γ) Αναδυκνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών 

κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς», την Εργοληπτική επιχείρηση «ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. -

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ με δ.τ. «ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ» 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 

29,96% (ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υποδομών κτιρίων και ΚΧ Δήμου Αγιάς» θα 

βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7331.02 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε 

βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 277.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 134/2020 

(ΑΔΑ:ΨΥΑΩ6Ι-ΤΕΘ)  απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου 

καλύπτεται με το ποσό 277.000,00€ από ΣΑΕΠ 817. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2020. 

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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