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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 19.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  8337 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

146/2021 
από το πρακτικό της 15ης19.07.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 2ο : Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών 

υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

 
Σήμερα Δευτέρα 19.07.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

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

8265/15.07.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 15.07.2021) 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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

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

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

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Κορδίλας Δημήτριος 

 

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. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β') .  

 

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/470433/
https://dimosnet.gr/blog/laws/470433/
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Θέμα 2ο : Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών 

υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΨΞΩ6Ι-ΨΗΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, περί Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού 

για την επιλογή αναδόχου της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

Α. Εγκρίθηκε το από 30-12-2020 Πρακτικό Ι του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή, χωρίς την αίρεση της ισχύος της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν.4412/16 στην εν λόγω 

σύμβαση περί της στήριξης στις ικανότητες τρίτων (δάνεια εμπειρία), καθώς η εν λόγω Υπηρεσία τεχνικού 

συμβούλου εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και στις διατάξεις του άρθρου 307 του 

ν. 4412/2016, ως προς την στήριξη στις ικανότητες τρίτων  

Β. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», την Επιχείρηση: «Optimum Value 

Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» γιατί η προσφορά της με α/α κατάθεσης 171879, είναι πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά με μέση τεκμαρτή 

έκπτωση 3% και συνολική προσφερόμενη τιμή 78.171,92€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως προκύπτει από το 30-12-

2020 σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής.  

 

Δεδομένου ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και επομένως δεν υπήρχε λόγος να δοθεί 10ημερη προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 5508/19-05-2021 Πρόσκληση 

Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη 

επιχείρηση: «Optimum Value Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», με την οποία καλούνταν να προσκομίσει, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά 

καθορίζονται στο άρθρο 22, παρ. 22.1-22.3 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη συνδρομή των 

όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 της διακήρυξης 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, 

προκειμένου να προβεί στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης - τόσο των 

υποβληθέντων μέσω του Συστήματος, όσο και των προσκομισθέντων σε έντυπη μορφή στο Δήμο - 

διαπίστωσε την νομιμότητα και την πληρότητά τους και συνέταξε το από 30-06-2021 Πρακτικό ΙΙ 

(Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης). 

 

Το από 30-06-2021 σχετικό Πρακτικό ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, 

υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, καθώς και της παρ. δ του άρθρου 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού, 

όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του 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».  
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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 με αριθμό πρωτ. 10960/29-10-2020, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007559194 

2020-10-30», 

2. Την υποβληθείσα προσφορά, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. Το από 30-12-2020 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,  

5. Την υπ’ αριθμ. 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΨΞΩ6Ι-ΨΗΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, περί «Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, 

6. Την υπ’ αριθ. 5508/19-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

7. Το από 30-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το από 30-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών 

υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

Β. Να κατακυρώσετε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιστημονική υπηρεσία: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες 

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» στην επιχείρηση: «Optimum Value Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», 

με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3% και συνολική προσφερόμενη τιμή 78.171,92€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

Επισημαίνεται ότι λόγω της συμμετοχής ενός και μόνο διαγωνιζόμενου στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν 

υφίσταται λόγος να δοθεί προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά της κατακυρωτικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 
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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 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)», 

- την υπ’ αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- 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 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου οικ. 

έτους 2021, σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.64.6142.01, 

- την υπ’ αριθμ. 111/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΓ3Ω6Ι-8ΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: 

«Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών της πράξης με τίτλο: 

«Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020» με την οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση 

100.043,60€ στον Κ.Α.Ε. 02.64.6142.01 για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 138/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: Κήρυξη ως 

άγονου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής 

τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και επανακαθορισμός όρων 

διακήρυξης, 

- Την υπ’ αριθμ. 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΨΞΩ6Ι-ΨΗΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή προσωρινού αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου” που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: “Μελέτες - 

έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 116/3-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΦΘΝΩ6Ι-ΛΤΝ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

με την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»  που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» σε βάρος του Κ.Α.Ε. 

02.64.6142.01, 

- την με αριθμό πρωτ. 10960/29-10-2020 προκήρυξη του διαγωνισμού (Περίληψη ΑΔΑ: 62ΛΑΩ6Ι-

ΚΤ6), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC007559194 2020-10-30», 

- την υπ’ αριθμ. 25/2020 (Τροποποιημένη) μελέτη για παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»  που αποτελεί το 

υποέργο 6 της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- το από 30-12-2020 σχετικό Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου), 

- την υπ’ αριθμ. 5508/19-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

- το από 30-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Σελίδα 5 από 5 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε το από 30-06-2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και 

υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 80.680,32€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2. Κατακυρώνουμε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιστημονική υπηρεσία: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου» που αποτελεί το υποέργο 6 της πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες  

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» στην επιχείρηση: «Optimum Value Α.Ε. Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων» με ΑΦΜ: 998473291, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3% και συνολική προσφερόμενη 

τιμή 78.171,92€ (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

3. Επισημαίνουμε ότι λόγω της συμμετοχής ενός και μόνο διαγωνιζόμενου στη διαγωνιστική διαδικασία, 

δεν υφίσταται λόγος να δοθεί προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

4. Η δαπάνη παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.6142.01 του δημοτικού 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 

100.043,60€ με την υπ’ αριθμ. 116/3-02-2021 (ΑΔΑ:9ΦΘΝΩ6Ι-ΛΤΝ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», βάσει της υπ’ αριθμ. 19221/20-03-

2020 (ΑΔΑ: 66Ε546ΜΤΛ6-ΕΜ4) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες 

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2021. 

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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