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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  13167 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

243/2021 
από το πρακτικό της 27ης / 22.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 5ο : Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 22.11.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13077/18.11.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 18.11.2021) 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. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)  που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β') 

και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25.10.2021.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο : Έγκριση  του αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 154/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 

για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο 

διακήρυξης του υπ’ αριθ. 44/2020 Τεύχους Δημοπράτησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. 

Αγιάς. 

 

Εν συνεχεία, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 9306/12-8-2021, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «21PROC009068393 2021-08-12». 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 24η Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα 

γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς, από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος συνολικά τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, ενώ οι προσφορές που παραλήφθηκαν 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού από τις διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις κατά τη δημόσια συνεδρίαση, καθώς 

και οι προσφορές που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 

καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά κατάθεσής τους, ως εξής: 

Σειρά 

Προσέλευσης 

Επωνυμία Προσφέροντα 

 

Εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος 

 

1 Σαμαράς & Συνεργάτες-

Ανώνυμη Εταιρία Μελετών 

και Συμβούλων 

Δημήτριος Ν. 

Σαμαράς 

2 Σίμος Β. Σίμος Σίμος Β. Σίμος 

3 Θωμάς Κ. Μπαγιάρας Θωμάς Κ. 

Μπαγιάρας 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 

172/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ8ΑΩ6Ι-ΧΔΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη 

από τους: 

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Αθανασία Μπαρτζώκα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Βούλγαρη Ευάγγελο, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος, 

για το στάδιο της Παραλαβής/Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών/ Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου, συνέταξε το υπ’ αριθ. 12985/16-11-2021 Πρακτικό Ι. 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας 

του περιεχομένου των φακέλων προσφοράς, ΟΛΕΣ οι υποβληθείσες προσφορές των διαγωνιζόμενων 

οικονομικών φορέων κρίθηκαν ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη 

προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή προέβη στην 

κατάρτιση Πίνακα Παραδεκτών Προσφορών, κατά σειρά μειοδοσίας, ως κάτωθι. 
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Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

 

Α/Α/ 

Προσφοράς 

 

Συμμετέχων οικ. φορέας 

 

Προσφερόμενο 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

(%) 

 

Συνολική 

Προσφερόμενη 

Τιμή 

( χωρίς ΦΠΑ)  

3 Θωμάς Κ. Μπαγιάρας 71,03% 16.531,93€ 

2 Σίμος Β. Σίμος 30,00% 39.946,00€ 

1 

Σαμαράς & Συνεργάτες-

Ανώνυμη Εταιρία 

Μελετών και Συμβούλων 

29,47% 40.248,44€ 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η μειοδότρια προσφορά που αντιστοιχεί στη συμμετέχουσα 

εταιρία «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας», με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης 

αμοιβής 71,03%, τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, καθώς εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη 

των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 

προσφορών που υποβλήθηκαν, που διαμορφώνεται σε 29,74%.  

 

Ως εκ τούτου, η Πρόεδρος της Επιτροπής με την από 29-10-2021 Αναφορά της προς τον Δήμαρχο Αγιάς, 

επισήμανε ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να αποστείλει Πρόσκληση προς την συμμετέχουσα εταιρία 

«Θωμάς Κ. Μπαγιάρας» για την υποβολή εξηγήσεων για την τιμή που προτείνει στην προσφορά της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (η) του άρθρου 4 της διακήρυξης και των άρθρων 88 και 89 του Ν. 

4412/2016. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 12195/29-10-2021 Πρόσκληση 

Υποβολής Εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. 

 

Ο οικονομικός φορέας «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας» κατέθεσε τις ζητούμενες εξηγήσεις στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής, στις 4-11-2021, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 12428. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι εξηγήσεις κατατέθηκαν εμπροθέσμως στις 4-11-2021, εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Από τις παρεχόμενες εξηγήσεις, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η προσφερόμενη τιμή 

για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς υπάρχει αναλυτική τεκμηρίωση των οικονομικών χαρακτηριστικών 

της μεθόδου εκπόνησης της μελέτης, ενώ περιγράφονται οι ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων. 

Ειδικότερα, για τη διαμόρφωση της τιμής προσφοράς ο οικονομικός φορέας «εξηγεί» ότι 

συνυπολογίστηκαν: 

α) Τα χαμηλά λειτουργικά κόστη του τεχνικού γραφείου, αφού δεν απασχολείται και δεν θα 

απασχοληθεί προσωπικό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης. Περαιτέρω, επισημαίνεται 

ότι ελαχιστοποιούνται τα επιπλέον κόστη μετακίνησης για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 

αυτοψιών, καθώς μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του οικ. φορέα ήδη ταυτίζεται 

γεωγραφικά με την περιοχή του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας. 

β) Η 20ετής εμπειρία στο αντικείμενο των Η/Μ μελετών κτιριακών έργων και συγκεκριμένα των 

Μελετών Πυροπροστασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο Πίνακα εκπόνησης παρόμοιων μελετών με το αντικείμενο της υπό ανάθεση 

μελέτης. Η απαιτούμενη τεχνογνωσία, οι απαραίτητες γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία 

(αναβάθμιση μελετητικού πτυχίου σε Γ΄ τάξης από το 2014) επισημαίνεται ότι καθιστούν τον οικ. 

φορέα ικανό να ανταποκριθεί στον όγκο των μελετών της Διακήρυξης, με επιστημονική επάρκεια 

και χρονική συνέπεια.  

 

Με βάση το σχετικό Πρακτικό, μετά την αποδοχή των παρεχόμενων εξηγήσεων, πρώτη μειοδότρια 

προσφορά (προσωρινός ανάδοχος) αναδεικνύεται αυτή με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (71,03%) και συνολική προσφερόμενη τιμή 16.531,93€ 

(τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), χωρίς το ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί 

στην προσφορά της Επιχείρησης: «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας». 
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Το υπ’ αριθ. 12985/16-11-2021 Πρακτικό Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, 

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

(η) του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην 

αναθέτουσα αρχή το σχετικό αρχείο, προς έγκριση. 

Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της επόμενης 

περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες 

εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016». 

 

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. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση το συνταχθέν Πρακτικό Ι, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αγιάς:  

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 12985/16-11-2021 Πρακτικού Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

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

εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», που συνέταξε 

η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Την αποδοχή των εξηγήσεων της πρώτης μειοδότριας προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά 

της Επιχείρησης: «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας», κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εξηγήσεων για 

ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, που της απηύθυνε η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πρακτικό Ι, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Γ. Την αποδοχή όλων των προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών 

και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή τους 

στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

 

Α/Α 

Προσφοράς 

 

Συμμετέχων οικ. φορέας 

1 
Σαμαράς & Συνεργάτες-Ανώνυμη 

Εταιρία Μελετών και Συμβούλων 

2 Σίμος Β. Σίμος 

3 Θωμάς Κ. Μπαγιάρας 

 

Δ. Την ανάδειξη της Επιχείρησης: «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας», ως προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση 

της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», γιατί η προσφορά της 

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

ποσοστό έκπτωσης ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (71,03%) και συνολική προσφερόμενη 

τιμή 16.531,93€ (τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά), χωρίς το ΦΠΑ, 

όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό. 

 

Ε. Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- 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 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. 158/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Εκκίνηση διαδικασίας για 

την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών με τίτλο: «Μελέτες πυροπροστασίας σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

- 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 ψηφίστηκε ο 

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Αγιάς έτους 2021, 

και στην οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση ποσού 20.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 61.7413.01 για την 

εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», καθώς 

και η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 146/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΛ9Ω6Ι-9Ν8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) απόφασης ένταξης 

της Πράξης: “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Αγιάς”, συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”», 

- την υπ’ αριθμ. 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων/Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:  “Μελέτες 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς”», 

- την 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός όρων 

επικαιροποιημένης διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης:  “Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 8536/22-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ε01Ω6Ι-8ΓΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς με την οποία διατέθηκε η σχετική πίστωση για 

την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

-  τη με αριθμό πρωτ. 9306/12-8-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC009068393 2021-08-12», και την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΑΔΝΩ6Ι-ΥΚΨ. 

- το υπ’ αριθ. 44/2020 Τεύχος Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

«Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 12985/16-11-2021 Πρακτικού Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

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

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 12985/16-11-2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

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

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», 

που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

2. Αποδεχόμαστε της εξηγήσεις της πρώτης μειοδότριας προσφοράς, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά 

της Επιχείρησης: «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας», κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εξηγήσεων για 
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ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, που της απηύθυνε η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους που 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό Ι, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

3. Αποδεχόμαστε όλες τις προσφορές των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την 

έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Α/Α 

Προσφοράς 

 

Συμμετέχων οικ. φορέας 

1 
Σαμαράς & Συνεργάτες-Ανώνυμη 

Εταιρία Μελετών και Συμβούλων 

2 Σίμος Β. Σίμος 

3 Θωμάς Κ. Μπαγιάρας 

 

4. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» την Επιχείρηση: «Θωμάς Κ. Μπαγιάρας», αφού η προσφορά της 

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

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (71,03%) και 

συνολική προσφερόμενη τιμή 16.531,93€ (τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και εξήντα 

ένα λεπτά), χωρίς το ΦΠΑ, όπως προκύπτει και από το πρακτικό που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

5. Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

 

6. Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτες πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.61.7413.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί πίστωση ποσού 20.500,00€ με την υπ’ αριθ. 8536/22-07-

2021 (ΑΔΑ: 6Ε01Ω6Ι-8ΓΩ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη 

του Δήμου Αγιάς. Η πράξη χρηματοδοτείται με το ποσό των 20.500,00€ από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) 

Απόφαση Ένταξης και με το ποσό των 50.261,47€ από πόρους του Δήμου. 

 

7. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2021. 

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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