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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  8854 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

156/2021 
από το πρακτικό της 16ης / 30.07.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» 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 τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) 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: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ
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Θέμα 3ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 137/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΟΧΩ6Ι-ΠΟΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς: 

Α. Εγκρίθηκε το από 18-06-2021 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας 

για πολιτιστική χρήση»  και 

Β. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου: ««Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση» η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» με α/α 178603, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (45,00 %). 

 

Η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθ. 7840/5-07-2021 έγγραφό της προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 

137/2021 απόφασης, σε κάθε προσφέροντα που έγινε αποδεκτός κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, 

τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών (έως την 15η Ιουλίου 2021) για την άσκηση τυχόν προδικαστικής 

προσφυγής.  

 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι λόγω των μεταθέσεων της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 94730, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση» που έλαβαν χώρα 

- καθώς τα μέλη της της Επιτροπής Διαγωνισμού συμμετείχαν στην κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από το 

ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 - παρήλθε ο οριζόμενος από το άρθρο 19 της υπ’ αριθ. 

12976/22-12-2020 Διακήρυξης χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων. 

 

Δεδομένου ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία στην κατακύρωση και στη σχετική σύμβαση, ζητήθηκε µε 

το υπ’ αρ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής η παράταση της ισχύος των προσφορών των 

συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία (Πίνακας Ι), κατά έξι (6) μήνες, 

δηλαδή για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι ως 

08/01/2022, σύµφωνα µε την παρ. 15.3 του άρθρου 15 της εν λόγω διακήρυξης του έργου και το άρθρο 97 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 

1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

2 
ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 

3 
ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αρμόδιος διαχειριστής του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τον εν λόγω έργο με Συστημικό αριθμό: 
94730,  γνωστοποιεί ότι έχουν υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς του ανωτέρω 

Πίνακα Ι τα παρακάτω: 

α) Η από 12/07/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» περί αποδοχής της παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ως 8/01/2022 από τον Φορέα Έκδοσης και συγκεκριμένα από το με αρ. πρωτ. 1421/9-07-2021 έγγραφο του 

ΤΜΕΔΕ περί παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 98494/7-01-2021 ποσού 3.275,00 Ευρώ 

υπέρ της «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ». 

ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ
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β) Οι οικονομικοί φορείς «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» & «ΔΩΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί 

παράτασης ισχύς των προσφορών τους. 

 

Επομένως, από τον Πίνακα Ι, ο μοναδικός συμμετέχοντας που αποδέχεται την παράταση ισχύος της 

προσφοράς του είναι ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», ο οποίος και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος των 

προσφορών του εν λόγω έργου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 94730, 

2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

3. την υπ’ αριθ. 137/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΟΧΩ6Ι-ΠΟΝ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Έγκρισης του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ», 

4. το υπ’ αριθ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος των 

προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, 

5. Την υποβολή των δικαιολογητικών περί αποδοχή ή μη της παράτασης ισχύος των προσφορών,  

 

εισηγούμαστε: 

 

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

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ». 

 

Β) Την έγκριση εκ νέου του Πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τον μοναδικό ενδιαφερόμενο διαγωνιζόμενο φορέα, ο 

οποίος ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της 

ισχύος των προσφορών και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παράταση 

ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Μειοδότης 
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
32,48 % 

 

καθώς πληροί το σύνολο των τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του 

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

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ». 

 

Γ) Την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 

1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

3 ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί παράτασης ισχύος της 

προσφοράς τους. 

 

ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ
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Δ) Την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση 

Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», γιατί είναι η μοναδική προσφορά από τους 

συμμετέχοντες, που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, που αποδέχτηκε την παράταση ισχύος 

της προσφοράς της και υπέβαλλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μέση έκπτωση 32,48 %  

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

 

 

 

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 (ΦΕΚ 87 Α΄): «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 αριθμό πρωτ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας 

για πολιτιστική χρήση» από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,  

- την υπ’ αριθμ. 4253/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι4Ψ7ΛΠ-98Β) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, με το οποίο εγκρίθηκαν τα σχέδια των τευχών 

διακήρυξης και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο: «Αποπεράτωση 

Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»,  

- την υπ’ αριθμ. 148/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της μελέτης και 

των τευχών δημοπράτησης του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για 

πολιτιστική χρήση”»,  

- την υπ’ αριθμ. 9/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩ6Ι-ΗΟΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθ. 4949/23-12-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΧΖ7ΛΡ-Μ5Η) Απόφασης Ένταξης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2014-2020»,  

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

οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμό; και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 

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

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και με την οποία εγγράφηκε 

η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση”, 

- την υπ’ αριθμ. 158/2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση”». 

- τη με αριθμ. πρωτ. 12976/22-12-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«20PROC007903376 2020-12-22», και την Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΘΧΘΩ6Ι-Λ0Μ, 

- την υπ’ αριθμ. 1073/02-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Ζ4Ω6Ι-ΑΝΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»,  

- το από 18-06-2021 συνταχθέν 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας, που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί η παράταση της ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία, 

- την υποβολή των δικαιολογητικών περί αποδοχή ή μη της παράτασης ισχύος των προσφορών τους,  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α) Εγκρίνουμε την παράτασης ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ««Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος 

Ανάβρας για πολιτιστική χρήση». 

 

Β) Εγκρίνουμε εκ νέου τον Πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τον μοναδικό ενδιαφερόμενο διαγωνιζόμενο φορέα, ο 

οποίος ανταποκρίθηκε στο υπ’ αριθ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της 

ισχύος των προσφορών και υπέβαλλε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παράταση 

ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Μειοδότης 
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης 

(%) 

ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
32,48 % 

 

καθώς πληροί το σύνολο των τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του 

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

«Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση». 

 

Γ) Απορρίπτουμε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 

1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 

3 ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί παράτασης ισχύος της 

προσφοράς τους. 

 

Δ) Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού 

Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», την Εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» γιατί είναι η μοναδική προσφορά από τους 

συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που αποδέχτηκε την παράταση ισχύος 

της προσφοράς της και υπέβαλλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μέση έκπτωση 32,48 %  

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

Ε) Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, 

κατά τις διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12976/22-12-2020 Διακήρυξης. 

 

Ζ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική 

χρήση» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7331.02 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 203.000,00€ με την υπ’ αριθμ. 1073/02-

02-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Ζ4Ω6Ι-ΑΝΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  Το 

έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», Δράση 19.2: 

«Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων» (απόφαση ένταξης 4947/23-12-2019) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων κωδικός ΣΑ 082/1, ΣΑΕ: 2020ΣΕ08210005, με συγχρηματοδότηση 80% από το Ε.Γ.ΤΑ.Α. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2021. 

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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