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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

Ορθή Επανάληψη 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  8853 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

155/2021 
από το πρακτικό της 16ης / 30.07.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και ανάδειξη νέου 

προσωρινού αναδόχου. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 30.07.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

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

8623/26.07.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.07.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

Απόντες 

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/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 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/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-4681923.07.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-327624.07.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-4681923.07.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-327624.07.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8



Σελίδα 2 από 7 

Θέμα 2ο : Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», και ανάδειξη 

νέου προσωρινού αναδόχου. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 118/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του 

αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου»: 

Α. Εγκρίθηκε το από 17/05/2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

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

αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου». 

Β. Αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», ως προσωρινός 

ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, με μέση τεκμαρτή 

έκπτωση τριάντα πέντε και πενήντα επτά τοις εκατό (35,57%)  όπως προκύπτει το σχετικό Πρακτικό της 

αρμόδιας Ε.Δ. 

 

Με το με αρ. πρωτ. 6030/28-5-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής κοινοποιήθηκε στις 28-05-2021 στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το από 17/05/2021 

Πρακτικό Ι και η με αριθμό 118/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο σύνολο των 

συμμετεχόντων, δίνοντας σε όλους τους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 

συμμετεχόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης και τη δυνατότητα άσκησης 

Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 118/2021 απόφασης της Οικονομικής περί ανάδειξης του 

προσωρινού αναδόχου, έως την 7η Ιουνίου 2021. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 6133/31-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

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

Επιχείρηση: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», με την οποία καλούνταν 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 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 εμπροθέσμως - εντός της 

τασσόμενης προθεσμίας των δέκα ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης και προχώρησε 

στην αξιολόγησή τους.  

 

Στο εν λόγω Πρακτικό ΙΙ η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», για την κατασκευή του έργου: «Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», καθώς 

παρουσιάζει αποκλίσεις από τις σαφείς προϋποθέσεις που τίθενται στη διακήρυξη για την εγκυρότητα της 

συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
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1. Στις ρητές προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. β του άρθρου 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα της με αρ. πρωτ. 71/7-01-2021 διακήρυξης: «Ο Οικονομικός Φορέας απαιτείται, επί 

ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτελέσει επιτυχώς την τελευταία τριετία δημόσιες συμβάσεις, στις 

οποίες εφαρμόσθηκε η κατασκευή αυτοφωτιζόμενης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ενδεικτικού 

τύπου μεθοδολογίας LUMIPHALT® Asphalt της STRABAG ή παρόμοιας με στρώση 

προστατευόμενων luminescent αδρανών οιονδήποτε διαστάσεων και με χρήση ασφαλτομίγματος, 

πυκνής σύνθεσης (τύπου 1) ΑΣ/10». 

2. Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά για την  πιστοποίηση της απαίτησης είναι τα εξής:  

Α) Συμφωνητικό δημόσιας σύμβασης της τελευταίας τριετίας συνοδευόμενη από Τεχνική 

Περιγραφή από όπου θα προκύπτει η κατασκευή αυτοφωτιζόμενης ασφαλτικής στρώσης 

κυκλοφορίας ενδεικτικού τύπου μεθοδολογίας LUMIPHALT® Asphalt της STRABAG ή παρόμοιας 

με στρώση προστατευόμενων luminescent αδρανών οιονδήποτε διαστάσεων και με χρήση 

ασφαλτομίγματος, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1) ΑΣ/10 

Β) Η εμπειρία στην εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης 

περαίωσης ή/ καλής εκτέλεσης εργασιών (ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) από την 

αναθέτουσα αρχή δημοσίου φορέα. την Προϊσταμένη Αρχή 

Ο πρ. ανάδοχος υπέβαλε ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ για την απόδειξη του εν λόγου σημείου της διακήρυξης  

υπέβαλλε: 

α) την με αρ. 8/19-01-2021 απόφαση Δημάρχου Μουζακίου περί ανάθεσης Προμήθειας 

ασφαλτομίγματος.  

β) την από 15-01-2021 Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου Μουζακίου. 

γ) την από 20-01-2021 Συμφωνητικό της ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΤΕ με το Δήμο Μουζακίου. 

δ) το από 21-01-2021 Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής  

για την εν λόγω προμήθεια.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου αυτοφωτιζόμενης ασφαλτικής 

στρώσης κυκλοφορίας είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας ανάρτησης και δημοσίευσης της 

διακήρυξης, δεδομένου ότι: α) η με αρ. πρωτ. 71/7-01-2021 διακήρυξη του Δήμου Αγιάς, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC007984360 2021-01-07» και β) 

στην παρ. β του άρθρου 22.Δ. «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της εν λόγω διακήρυξης ορίζεται 

ότι «Ο Οικονομικός Φορέας απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτελέσει επιτυχώς την τελευταία 

τριετία δημόσιες συμβάσεις….».  

Η τελευταία τριετία λογίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης, συνεπάγεται δηλαδή ότι η 

σύμβαση θα πρέπει να έχει εκτελεστεί επιτυχώς το αργότερο ως την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης 

δηλαδή ως τις 07-01-2021, η οποία αποτελεί και την κρίσιμη ημερομηνία κατά την οποία ο οικονομικός 

φορέας θα πρέπει διαθέτει την εμπειρία για την εκτέλεση ενός παρόμοιου έργου.    

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά που υπέβαλλε η  ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ προκύπτει σαφώς ότι η εν λόγω εργασία 

εκτελέστηκε μεταγενέστερα από την κρίσιμη ημερομηνία (την 07-01-2021), που αποτελεί την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης κατά την οποία ο οικονομικός φορέας θα έπρεπε να διέθετε την σχετική 

εμπειρία.  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λοιπόν στο Πρακτικό ΙΙ εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου που συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. δ) του άρθρου 4.2 της διακήρυξης, όπου ορίζεται:  

«Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:  

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, απορρίπτεται 

η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας». 
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Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 15.4 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του 

κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

 

Δεδομένου λοιπόν ότι απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου η απόφαση για την κατάπτωση υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της ΔΩΡΙΚΗΣ ΑΤΕ θα συζητηθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση της ΟΕ μετά την γνωμοδότηση του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου, όπως εισηγείται η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου με το από 29/07/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απεστάλη σε όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρώνει την παρούσα εισήγηση.  

 

Το από 22/7/2021 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 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω 

της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης». 

 

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. πρωτ. 71/7-01-2021 διακήρυξη του Δήμου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007984360 2021-01-07»,  

2. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, 

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. το από 17/05/2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης 

Προσωρινού Αναδόχου), 

5. την με αριθμό 118/2021 (ΑΔΑ:658ΜΩ6Ι-6ΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, 

6. την με αρ. πρωτ. 6133/31-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δήμου Αγιάς, 

7. τα από 08-06-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα 

«ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας, 

8. τον ενσφράγιστο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρίας: «ΔΩΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»  σε πρωτότυπη μορφή, που κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή 

λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 6696/9-06-2021, 

9. το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

 

Β. Να απορρίψετε την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για 

τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ της αρμόδιας Επιτροπής. 
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Γ. Να αναδείξετε την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» ως (εκ νέου) προσωρινό ανάδοχο για 

την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», γιατί 

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

με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%), με α/α κατάθεσης 180366, όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 

πρακτικό. 

 

Δ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της υπ’ αριθ. 71/7-01-2021 διακήρυξης. 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Οι αντιρρήσεις μας έχουν αποτυπωθεί στην 171/2020 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, όταν είχε έρθει για έγκριση η μελέτη του έργου. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε 

για το δίκτυο τη αποχέτευσης, για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και για την ανάπλαση την οποία 

θέλουμε πάρα πολύ. Επιθυμούσαμε όμως καλύτερες διαδικασίες, έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και 

αναλυτικά στοιχεία για την ανάπλαση. Βέβαια σήμερα ο Δήμαρχος μας διευκρίνισε ότι η ανάπλαση θα γίνει με 

άλλο έργο το οποίο προσμένουμε. Έχουμε έναν τόπο γεμάτο ομορφιές θα πρέπει ότι σχεδιασμός γίνεται και 

αφορά ανάπλαση να δίνει αποτέλεσμα καλύτερο απ’ αυτό που μας δώρισε η φύση. Συνεχίζουμε να έχουμε 

κάποιες επιφυλάξεις και θα καταψηφίσουμε». 

 

 

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 υπ’ αριθμ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, 

- 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 3.300.000,00€ στον Κ.Α.Ε 

02.64.7332.01 για την εκτέλεση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», 

- 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, με την οποία εντάχθηκε στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα Έργων και εγγράφηκε στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση 3.300.000,00€ στον Κ.Α.Ε 

02.64.7332.01 για την εκτέλεση του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», 

- την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός όρων 

διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 

- την υπ’ αριθμ. 170/2020 (ΑΔΑ: Ψ25ΨΩ6Ι-ΠΓΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-12-

2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: 

“ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

15ης  έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018”, για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: “Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 
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- την υπ’ αριθμ. 171/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και 

των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και 

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 

- την με αριθμό 118/2021 (ΑΔΑ:658ΜΩ6Ι-6ΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου”», 

- την με αριθμό 48/2020 μελέτη του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟY», 

συνολικού  προϋπολογισμού 3.300.000,00€ με το Φ.Π.Α. 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 71/07-01-2021 διακήρυξη του Δήμου Αγιάς η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007984360 2021-01-07», 

- την υπ’ αριθμ. 1136/03-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΜΩ6Ι-Ο6Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- το από 17/05/2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης 

Προσωρινού Αναδόχου) που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- την με αρ. πρωτ. 6133/31-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δήμου Αγιάς 

- τα από 08-06-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα 

«ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας, 

- τον ενσφράγιστο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ»  σε πρωτότυπη μορφή, που κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 

6696/9-06-2021, 

- το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) 

που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». 

 

Β. Απορρίπτουμε την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για 

τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Γ. Αναδεικνύουμε την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (εκ νέου) προσωρινό ανάδοχο για 

την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», γιατί 

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

με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%), με α/α κατάθεσης 180366, όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 

πρακτικό. 

 

Δ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της υπ’ αριθ. 71/7-01-2021 διακήρυξης. 

 

Ε. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.60.7336.01 του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση 

ποσού 3.300.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 1136/03-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΜΩ6Ι-Ο6Τ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 348202/03-

12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης 3.300.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 

και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

15ης ΕΩΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», υποέργο 3 «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», για 

δημοπράτηση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 155/2021. 

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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