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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 4597 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

84/2021 
από το πρακτικό της 9ης/27.04.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 8ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο 

Αγιάς» Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Μ. Τρίτη 27.04.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

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

4459/23.04.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2021) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

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 Νομοθετικού 

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

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’)  (ήδη ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/404866/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440029/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
https://dimosnet.gr/blog/laws/440259/
ΑΔΑ: ΨΑ6ΕΩ6Ι-ΛΘΦ



Σελίδα 2 από 4 

Θέμα 8ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμο 

Αγιάς» Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το το από 

30-11-2020 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του 

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

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 

ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» (ΑΦΜ: 999153637), με α/α κατάθεσης 157117, με μέση έκπτωση 51,47% 

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 169.841,36 

Ευρώ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ) χωρίς ΦΠΑ, η εκτέλεση του εν λόγω έργου.  

 

Με βάση το άρθρο 19 της υπ’ αριθ. 4451/29-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αγιάς ορίζεται ότι: «Κάθε 

υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 

4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής». 

 

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 4451/29-05-2020 διακήρυξης του διαγωνισμού, καθορίσθηκε ως 

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 16/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. και σύμφωνα με την με αρ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 88889, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αγιάς, 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.   

 

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ισχύς των προσφορών για το εν λόγω διαγωνισμό είναι μέχρι 

29/03/2021. 

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 97 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται 

ότι: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»  

 

Επειδή: 

α. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και τον εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγιάς και η δημιουργία υποδομών με τις απαραίτητες 

αδειοδότησεις και τη νόμιμη λειτουργία τους αποτελεί βασικό στόχο της δημοτικής αρχής. 

β. Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο στον τομέα της εφαρμογής των 

προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην 

περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων. 

γ. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, καθώς το έργο με την υπ’ αριθμ. 16693/4-03-2020 (ΑΔΑ: 

6EAK46MTL6-Z2A) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Αγιάς» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Το εν λόγω έργο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ζητηθεί η 

παράταση ισχύς των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία του 

διαγωνισμού. 
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Σύμφωνα με την με αριθμό 116/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το 

από 22/07/2020 Πρακτικό (Ι) (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης 

Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 

διαγωνιζομένων: 

Α/Α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 157117 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ  51,47 (%) 

2 154851 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 47,14 (%) 

3 156873 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 46,18 (%) 

4 154980 
Κ/Ξ ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
41,21 (%) 

5 156918 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 31,22 (%) 

6 156907 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 23,00 (%) 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 88889,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 97, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

3. την υπ’ αριθ. 116/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης του αποτελέσματος του 

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

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

4. την υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατακύρωσης του Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

5. τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ’  αριθ. 4451/29-05-2020 Διακήρυξης περί του χρόνου ισχύος των 

προσφορών, 

 

εισηγούμαστε: 

Α) Την έγκριση της παράτασης ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

Β) Την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς 

των κάτωθι διαγωνιζομένων, που έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία: 

Α/Α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 157117 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ  51,47 (%) 

2 154851 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 47,14 (%) 

3 156873 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 46,18 (%) 

4 154980 
Κ/Ξ ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
41,21 (%) 

5 156918 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 31,22 (%) 

6 156907 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 23,00 (%) 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 3/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΓΤΩ6Ι-Ψ2Ε) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ”», 

- την με αριθμό πρωτ.: 4451/29-05-2020 προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«20PROC006785379 2020-05-29», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. την παράταση ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

2. την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την παράταση της διάρκειας ισχύος της 

προσφοράς των κάτωθι διαγωνιζομένων, που έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά την 

διαγωνιστική διαδικασία: 

Α/Α Α/Α 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

1 157117 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ  51,47 (%) 

2 154851 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 47,14 (%) 

3 156873 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 46,18 (%) 

4 154980 
Κ/Ξ ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
41,21 (%) 

5 156918 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 31,22 (%) 

6 156907 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 23,00 (%) 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2021. 

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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