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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

94/2020
από το πρακτικό της 16ης/30.07.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 5ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της
παράτασης ισχύος των προσφορών.
Σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 17:00, 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 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
6822/26.07.2020 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
1
3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό 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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Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.
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5ο

Θέμα
Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας 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. 87/2020 (ΨΔΜΦΩ6Ι-ΖΦΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης
προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών:
Α. Εγκρίθηκε εκ νέου ο πίνακας κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της παράτασης
του χρόνου ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
Β. Αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (η οποία κατέθεσε προσφορά με α/α
κατάθεσης 125731) ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
αγροτικής οδοποιίας 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 37,36 % (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.
Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 6534/16-07-2020 Πρόσκληση Υποβολής
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - στον μοναδικό συμμετέχοντα που έγινε δεκτός κατά την διαγωνιστική
διαδικασία και αποδέχτηκε την παράταση ισχύος της προσφοράς - προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη
διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» με την οποία καλείται να προσκομίσει, εντός
δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης - όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23, παρ. 23.2-23.10 της διακήρυξης - ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,
22 και 23 της διακήρυξης, καθώς και τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014,
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και την
αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τον (εκ νέου) προσωρινό ανάδοχο
κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών . Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης υποβλήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως - εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δέκα
ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης – τόσο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στις 17-07-2020, όσο και σε έντυπη μορφή, καθώς κατατέθηκε
ενσφράγιστος φάκελος στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής στις 22-07-2020 που έλαβε
αρ. πρωτ. 6721.
Στη συνέχεια, αφού προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπίστωσε την
πληρότητα και τη νομιμότητά τους – βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται υπ’ αριθ. 6298/26-06-2019
Διακήρυξη του έργου και συνέταξε το από 27-07-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης
και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των
προσφορών).
Το από 27-07-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 98, 103, 105 και 106 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 4.2.δ του άρθρου 4 της
διακήρυξης, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του άρθρου 4. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το
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κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη
απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
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».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 6298/26-06-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου,
2. την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης
ισχύος των προσφορών τους,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. την υπ’ αριθμ. 87/2020 (ΨΔΜΦΩ6Ι-ΖΦΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης
προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής
οδοποιίας Δήμου Αγιάς», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών
5. την υπ’ αριθ. 6534/16-07-2020 Πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατόπιν
έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών,
6. το από 27-07-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών),
εισηγούμαι:
Α. Να εγκρίνετε το από 27-07-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών) του
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Β. Να κατακυρώσετε τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης της παράτασης
ισχύος των προσφορών για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ»(Α.Φ.Μ.:
999530306, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ 39 – 41447 ΛΑΡΙΣΑ) με μέση έκπτωση 37,36 % (ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες εξήντα
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (364.719,17 €) χωρίς ΦΠΑ.
Γ. 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. 6298/26-06-2019 Διακήρυξης.
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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. 60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός
όρων διακήρυξης του έργου: “ Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς ”»,
- την υπ’ αριθ. 97/2019 (ΑΔΑ: 63ΕΝΩ6Ι-Γ15) 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 αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”»,
- την υπ’ αριθμ. 112/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΒΩ6Ι-Μ1Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”», που ελέγχθηκε και
κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ.: οικ. 17260/209401/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΩ9ΟΡ10-0Λ8) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 87/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΜΦΩ6Ι-ΖΦΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
με θέμα: «Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”, κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών»,
- 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. 135/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΟΗΩ6Ι-00Χ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του
Δήμου Αγιάς με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 722.000,00€ με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 817,
σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.64.7333.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για το έργο:
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6298/26-06-2019 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«19PROC005182727 2019-06-27»,
- την με αριθμό 20/2019 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. 4977/11-06-2020 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος των
προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία,
- την υπ’ αριθμ. 6534/16-07-2020 Πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατόπιν
έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών,
- το από 27-07-2020 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών), που συνέταξε η αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού,
- τις υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης ισχύος των προσφορών
τους,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε το από 27-07-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών) του
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού.
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Β. Κατακυρώνουμε τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κατόπιν έγκρισης της παράτασης
ισχύος των προσφορών, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ.:
999530306, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ 39 – 41447 ΛΑΡΙΣΑ) με μέση έκπτωση 37,36 % (ΤΡΙΑΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και με συνολική προσφερόμενη τιμή τριακόσιες εξήντα
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαεννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (364.719,17 €) χωρίς ΦΠΑ.
Γ. Επισημαίνουμε 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. 6298/26-06-2019
Διακήρυξης.
Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς» θα
βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7333.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε
βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 722.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 135/2020
(ΑΔΑ:ΨΕΟΗΩ6Ι-00Χ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου
καλύπτεται με το ποσό 722.000,00€ 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 94/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

