Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.10 11:54:47
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΩΖ98Ω6Ι-8ΑΝ
Σελίδα 1 από 5
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.10.2020
Αριθμ. πρωτ.: 10838

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

141/2020
από το πρακτικό της 21ης/23.10.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 14ο : Έγκριση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering
σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς».
Σήμερα Παρασκευή 23.10.2020, ώρα 10:00 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 (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
10621/19.10.2020 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σμυρλής Βασίλειος1 αναπληρωματικό μέλος
2
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος
8. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες
9. 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.
1
2

Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη.
Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
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14ο

Θέμα
: Έγκριση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering
σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Βάσει της υπ’ αριθ. 107/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 6/2020 μελέτης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για τη
διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου
για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του
Δήμου Αγιάς», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9344/28-09-2020, η
οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007383546 2020-09-28».
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13 Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., στα
γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς, από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης της παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.
109/2020 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΘΩ6Ι-ΚΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.
Στη δημοπρασία έλαβε μέρος ένας (1) ενδιαφερόμενος, του οποίου η προσφορά κρίθηκε παραδεκτή από
την αρμόδια Επιτροπή, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη
δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη
συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης παροχής
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους:
1. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο,
2. Αθανασία Μπαρτζώκα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος,
3. Γαββέ Εμμανουήλ – Στέλιο, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος,
για το στάδιο της Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού
Αναδόχου συνέταξε το υπ’ αριθ. 10672/20-10-2020 σχετικό Πρακτικό Ι.
Το Πρακτικό Ι, 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 περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 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 το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση».
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση i του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: «Αποφασίζει την κατάρτιση
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1) τους όρους της υπ’ αριθ. 9344/28-09-2020 Διακήρυξης,
2) τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3) το υπ’ αριθ. 10672/20-10-2020 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου
Προσφορών/Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
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4) την προσφορά που υποβλήθηκε από τον μοναδικό συμμετέχοντα και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων του
διαγωνιζόμενου,
εισηγούμαι με απόφασή σας
Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 10672/20-10-2020 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και
Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του
Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Β. Να εγκρίνετε την ανάδειξη της Επιχείρησης: «Τολίκας Θ. Φώτιος» ως προσωρινού αναδόχου για την
παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering
σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, με προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης 1,00% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 10672/20-10-2020 Πρακτικό Ι
της αρμόδιας Επιτροπής.
Γ. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή
κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 9344/28-09-2020 Διακήρυξης.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1στ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (Α΄197): «Τροποποίηση
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 40
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄
βαθμού»,
- τις διατάξεις των άρθρων 54 και 117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- 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. 112/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΞΙΩ6Ι-ΩΨΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:
«Εκκίνησης διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής του Net Metering και του Virtual Net Metering σε
εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 128/2020 (ΑΔΑ 6ΧΞΔΩ6Ι-ΤΕΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020», με την οποία
εγγράφηκε η σχετική πίστωση 4.068,96€ στον Κ.Α.Ε. 02.64.6142.02 για την υπηρεσία: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και
του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του
έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και
λειτουργίες του Δήμου Αγιάς”»,
- την με αριθμό πρωτ.: 9344/28-09-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
«20PROC007383546 2020-09-28»,
- την υπ’ αριθμ. 571/31-08-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1ΟΩ6Ι-8Ξ9) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
με την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και
του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς»,
- της υπ’ αριθμ. 6/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς,
- το υπ’ αριθμ. 10672/20-10-2020 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου
Προσφορών/Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
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Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 10672/20-10-2020 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και
Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την εφαρμογή του Net Metering και του
Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Β. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την
εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου
Αγιάς», την Επιχείρηση: «Τολίκας Θ. Φώτιος», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, με προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης 1,00% (ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 10672/20-10-2020 Πρακτικό Ι
της αρμόδιας Επιτροπής.
Γ. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή
κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 9344/28-09-2020 Διακήρυξης.
Δ. Η δαπάνη της υπηρεσίας: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου για την
εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου
Αγιάς», έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ 571/31-08-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1ΟΩ6Ι-8Ξ9) απόφαση του
Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 02.64.6142.02 των εξόδων (Κ.Α.Ε.) του
προϋπολογισμού Δήμου του οικονομικού έτους 2020.
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

