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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 17.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 2808 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

40/2021 
από το πρακτικό της 6ης/16.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 8ο : Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 16.03.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2691/12.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.03.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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 (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 με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
ΑΔΑ: 623ΩΩ6Ι-9ΤΨ



Σελίδα 2 από 5 

Θέμα 8ο : Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΣΩ6Ι-ΨΕΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί Έγκρισης του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς»: 

Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 382/15-01-2021 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού,  

Β. Έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι συμμετεχόντων:   

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης  

(%) 

1 ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ  12,00 % (δώδεκα τοις εκατό)  

2 ΕΚΤΩΡ ΑΤΕ  10,00 % (δέκα τοις εκατό)  

3 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  9,00 % (εννιά τοις εκατό)  

4 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ  8,00 % (οκτώ τοις εκατό)  

5 ΖΑΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  7,00 % (επτά τοις εκατό)  

6 ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ  5,00 % (πέντε τοις εκατό)  

και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφορά της επιχείρησης: «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΕ», διότι δεν 

υπέβαλε αίτηση για Επιτόπου Επίσκεψη – Τοπικές συνθήκες του δημοπρατουμένου έργου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Γ. Αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ» ως προσωρινός ανάδοχος για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», γιατί η προσφορά 

της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  με μέση 

έκπτωση 12,00% (ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 382/15-01-2021 

Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής 

 

Η υπ’ αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΣΩ6Ι-ΨΕΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες με το υπ’ αριθ. 1008/02-02-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 

γνωστοποιήθηκε και η προβλεπόμενη προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων (ως την 8η Φεβρουαρίου 2021, 

και ώρα 15:00), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 3/04-

01-2021 Διακήρυξης. 

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ενστάσεων, η Επιτροπή διαγωνσιμού ενημερώθηκε από το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ότι κατά της υπ’ αριθ. 4/2021 απόφασης της Ο.Ε. δεν υποβλήθηκε 

ένσταση.  

 

Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 1367/09-02-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική 

Επιχείρηση: «ΑΤΡΑΞ 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. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 09/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00π.μ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του Συστήματος. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως - εντός της τασσόμενης 

προθεσμίας των δέκα ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης, λαμβάνοντας αριθμό 

πρωτοκόλλου 1774/18-02-2021. 
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Στη συνέχεια, αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε έλεγχο των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, διαπίστωσε την πληρότητα και την νομιμότητά τους και συνέταξε το από 09-03-2021 

σχετικό Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης). 

 

Το από 09-03-2021 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, 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 των τελευταίων εδαφίων 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 ……. Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το 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 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 για: «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. την υπ’ αριθ. 3/04-01-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου,  

2. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το από 382/15-01-2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου), 

5. την υπ’ αριθ. 4/2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΣΩ6Ι-ΨΕΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης 

του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς», 

6. την υπ’ αριθ. 1008/02-02-2021 Πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς,   

7. το από 09-03-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης), 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε το από 09-03-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

Β. Να κατακυρώσετε τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΤΡΑΞ 

ΑΤΕ» (ΑΦΜ: 998788817, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/ΝΣΗ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41222) με μέση 

έκπτωση 12,00% (ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 51.920,00 Ευρώ 

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) χωρίς ΦΠΑ. 

 

Γ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 3/04-01-2021  Διακήρυξης. 
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ιωάννης Αγγελάκας, που είπε τα εξής:  «Κύριε  πρόεδρε, Προσωπικά, θεωρώ ατυχέστατη εξέλιξη, την 

κατεδάφιση της παλαιάς κρεαταγοράς. Εσφαλμένα και απερίσκεπτα κρίθηκε το οικοδόμημα ως απόρριμμα που 

πρέπει να εξαφανιστεί.  Συνεχίζω να πιστεύω ότι ορθότερο θα ήταν να δρομολογηθεί ένας αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός για τον τρόπο ενσωμάτωσης η αξιοποίησης της παλαιάς αγοράς στο οικιστικό  περιβάλλον, 

καθώς επίσης και πως δεν διερευνήθηκε όσο έπρεπε η αναζήτηση καταλληλότερου χώρου για την ανέγερση 

του δημαρχείου.  

Ας σημειωθεί ότι, πρόκειται για παρέμβαση στην καρδιά του κέντρου της κωμόπολής μας.  

Βέβαια, τα παραπάνω είναι πλέον παρελθόν και ασφαλώς δεν είναι αυτά για τα οποία αποφασίζουμε σήμερα. 

Επιθυμώ ωστόσο ,οι θέσεις μου αυτές να καταγραφούν μη έχοντας και άλλη ευκαιρία. 

Στο συζητούμενο σήμερα  θέμα, δεν θα δώσω θετική ψήφο ,σαν χαριστική βολή στα υπάρχοντα κτίσματα. 

Η άρνηση μου, δεν  έχει να κάνει με αμφισβήτηση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σύμφωνα με την εισήγησή σας, αλλά δεν μπορώ και να παραβλέψω την ουσία του θέματος». 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i 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)», 

- την με αριθμ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης του έργου: 

«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. 108/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Αποδοχή μεταφοράς έργων του Δήμου Αγιάς από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών», 

- την υπ’ αριθμ. 167/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΖΩ6Ι-ΡΦΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 9ης τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020», με την οποία με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

Έργων και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση 73.160,00€ στον Κ.Α.Ε 02.64.7311.02 για 

την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2021, που εγκρίθηκαν 

με την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της εν 

λόγω δαπάνης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 ως συνεχιζόμενη πράξη, σε βάρος του Κωδικού 

Αριθμού Εξόδων 02. 64.7311.02, 

- την υπ’ αριθμ. 184/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς”», 

- την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του 

αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: “Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς κρεαταγοράς”», 

- τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 3/04-01-2021, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007976197 2021-01-04» (περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 6ΤΓΥΩ6Ι-2Κ8), 

- την με αριθμό 31/2020 μελέτη του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς», συνολικού  

προϋπολογισμού 73.160,00€ με το Φ.Π.Α., 

- την υπ’ αριθμ. 1132/03-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Θ3Ω6Ι-ΤΡ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 382/15-01-2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- το από 09-03-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

- τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
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Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε το από 09-03-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

Β. Κατακυρώνουμε τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΤΡΑΞ 

ΑΤΕ» (ΑΦΜ: 998788817, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/ΝΣΗ: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29 ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41222) με μέση 

έκπτωση 12,00% (ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 51.920,00€ (ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) χωρίς ΦΠΑ. 

 

Γ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 3/04-01-2021  Διακήρυξης. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης παλαιάς  κρεαταγοράς» θα βαρύνει τον Κ.Α. 

των εξόδων 02.64.7311.02 του δημοτικού προϋπολογισμού, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική 

πίστωση ποσού 73.160,00€ με την υπ’ αριθ. 1132/03-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Θ3Ω6Ι-ΤΡ7) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

 

Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 

829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

προαναφέρονται.. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2021. 

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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