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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.:  13168 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

244/2021 
από το πρακτικό της 27ης / 22.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 6ο : Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση». 

 

 

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 συμμετείχε 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 6ο : Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση». 

 

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

 

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

Αγιάς, εγκρίθηκε το από 18-06-2021 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Παραλαβής / Αποσφράγισης και 

Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: 

«ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» με α/α 178603, ως προσωρινός ανάδοχος για την 

κατασκευή του έργου, με μέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (45,00 %). 

 

Με το υπ’ αριθ. 7840/5-7-2021 έγγραφο, ο αρμόδιος διαχειριστής του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), κοινοποίησε το από 18-06-2021 1ο 

Πρακτικό Δημοπρασίας και την υπ’ αριθ. 137/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους 

προσφέροντες, παρέχοντας πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.1, παρ. θ της διακήρυξης. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η προθεσμία για την 

άσκηση τυχόν Προδικαστικών Προσφυγών κατά της υπ’ αριθ. 137/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί ανάδειξης 

του προσωρινού αναδόχου, έως την 15η Ιουλίου 2021. 

 

Κατά της 137/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει ασκηθεί Προδικαστική Προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου.  

 

Περαιτέρω, με το υπ’ αρ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε  η παράταση της 

ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, κατά έξι 

(6) μήνες, δηλαδή για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

(έως 08/01/2022), σύμφωνα με την παρ. 15.3 του άρθρου 15 της διακήρυξης και το άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016. 

 

Με την υπ’ αριθ. 156/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκε η παράταση ισχύος των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας, απορρίφθηκαν οι 

προσφορές των διαγωνιζόμενων οικ. φορέων που ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί παράτασης 

ισχύος της προσφοράς τους και αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» ως (νέος) προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του 

έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», με μέση έκπτωση 

32,48 %  (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ). 

 

Με το υπ’ αριθ. 9394/16-8-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους 

οικ. φορείς - μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - η υπ’ αριθ. 156/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και γνωστοποιήθηκε η τασσόμενη προθεσμία για την άσκηση τυχόν 

Προδικαστικών Προσφυγών έως την 26η Αυγούστου 2021. Κατά της 156/2021 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει ασκηθεί Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 10078/6-09-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - προς τον νέο προσωρινό ανάδοχο: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», με την οποία καλούνταν να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 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. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Έργου, 

όπως αυτή συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 159/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΕΠΩ6Ι-ΙΔΝ) και 34/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΜΠΟΩ6Ι-Λ1Η) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους: 

1. Γεώργιο Παπαηλία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΕΥΔΕ Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο 

2. Χρήστο Τσατσάγια, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΥΔΕ Θεσσαλίας, ως μέλος, 

3. Κώστα Συντάκα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Λαρισαίων, ως μέλος, 

συνήλθε σε συνεδρίαση την 16/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.,  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 

νομοτύπως και εμπροθέσμως - εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δέκα ημερών από την παραλαβή της 

σχετικής πρόσκλησης – τόσο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στις 

15-09-2021, όσο και σε έντυπη μορφή, καθώς κατατέθηκε ενσφράγιστος φάκελος στην Αναθέτουσα Αρχή 

στις 16-09-2021, που έλαβε αρ. πρωτ.: 10506. 

 

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η Επιτροπή με το από 15-11-2021 έγγραφο του Προέδρου της – το οποίο 

κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ – ζήτησε από την εταιρία 

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με τα από 15-9-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Ο προσωρινός 

ανάδοχος υπέβαλε εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ηλεκτρονικά, στις 15-11-2021, τα ζητούμενα 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπίστωσε την 

πληρότητα και την νομιμότητά τους και συνέταξε το από 16-11-2021 σχετικό 2ο Πρακτικό  Δημοπρασίας 

(Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης). 

 

Το από 16-11-2021 σχετικό 2ο Πρακτικό, 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 άρθρου 4.2.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το 

κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 

απόφασης». 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 

στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

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 αρ. πρωτ. 12976/22-12-2020 (ΑΔΑΜ «20PROC007903376 2020-12-22») Διακήρυξη του 

Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό: 94730,  

2. τις υποβληθείσες προσφορές και το φάκελο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης,  

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

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

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Ε.Δ., 

5. την υπ’ αριθ. 137/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΟΧΩ6Ι-ΠΟΝ) 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, 
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6. το υπ’ αρ. 7841/5-07-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε  η παράταση της 

ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, 

7. την υπ’ αριθ. 156/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς περί Έγκρισης παράτασης ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου, 

8. την με αρ. πρωτ. 10078/6-09-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

9. τα από 15-09-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά Κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα 

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» μέσω της 

λειτουργικότητας της Επικοινωνίας, 

10. τον ενσφράγιστο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

«ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» σε πρωτότυπη 

μορφή, που κατατέθηκε στην αναθέτουσα αρχή λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 10506/16-09-2021, 

11. τα από 15-11-2021 υποβληθέντα συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το από 16-11-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

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

πολιτιστική χρήση», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Να κατακυρώσετε τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», 

με α/α προσφοράς: 178460, με μέση έκπτωση 32,48%  (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 110.662,24 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ), χωρίς το ΦΠΑ. 

 

Γ. Δεδομένου ότι οι λοιποί συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν αποκλειστεί οριστικά, δεν 

υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12976/22-12-2020 Διακήρυξης. 
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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 (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: 6Ι4Ψ7ΛΡ-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 Αγιάς 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”», 

- την υπ’ αριθ. 156/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩ6Ι-Ρ3Σ) 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: “Αποπεράτωση 

Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση”», 

- τη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 12976/22-12-2020, 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: Ω2Ζ4Ω6Ι-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 16-11-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης), που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε το από 16-11-2021 συνταχθέν Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

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

πολιτιστική χρήση», που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A7%CE%967%CE%9B%CE%A1-%CE%9C5%CE%97
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%994%CE%A87%CE%9B%CE%A1-98%CE%92
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%97%CE%A6%CE%A1%CE%A96%CE%99-%CE%97%CE%9F%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%A4%CE%A0%CE%A96%CE%99-66%CE%93
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/68%CE%9C9%CE%9F%CE%A110-%CE%97%CE%9C5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A4%CE%95%CE%95%CE%A96%CE%99-%CE%A13%CE%A3
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%A7%CE%98%CE%A96%CE%99-%CE%9B0%CE%9C
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%964%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%9D%CE%A0
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2. Κατακυρώνουμε τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση», στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ» - ΑΦΜ (095442008), με α/α προσφοράς: 178460, με μέση έκπτωση 32,48%  (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 110.662,24 €  (ΕΚΑΤΟΝ 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ), χωρίς 

το ΦΠΑ. 

 

3. Δεδομένου ότι οι λοιποί συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν αποκλειστεί οριστικά, δεν 

υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12976/22-12-2020 Διακήρυξης. 

 

4. 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: Ω2Ζ4Ω6Ι-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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 244/2021. 

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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