
Σελίδα 1 από 6 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.11.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  13169 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

245/2021 
από το πρακτικό της 27ης / 22.11.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

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

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου». 

 

 

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 7ο : Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

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

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 216/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το από 

8-10-2021 σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης νέου προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

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

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» 

(Α.Φ.Μ.: 999530306, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ 39 – 41447 ΛΑΡΙΣΑ) με μέση έκπτωση είκοσι ένα 

και πέντε τοις εκατό (21,05%), με α/α κατάθεσης 180366, και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο 

εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακοσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

(2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ η εκτέλεση του εν λόγω έργου.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 216/2021 απόφασης κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα που έγινε αποδεκτός κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) 

ημερών για την άσκηση τυχόν προδικαστικής προσφυγής. 

 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό πρωτ. 42203/13-8-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αναφορικά με «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Νομικών 

τους Προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ», (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι”» (Εγκύκλιος 

27), η απόφαση στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας.  

 

Με βάση το άρθρο 19 της υπ’  αριθ. 71/07-01-2021 Διακήρυξης του έργου, η ισχύς των προσφορών 

ορίζεται για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι 

μέχρι 22/10/2021. 

 

Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 97 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται 

ότι: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»  

 

Επειδή: 

α. Στα πλαίσια της αποκατάστασης και της υλοποίησης των έργων υποδομής που εκτελούνται στην 

επικράτεια του Δήμου Αγιάς, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 

χρόνια στην περιοχή, έρχεται να προστεθεί το εν λόγω σημαντικό έργο υποδομής που θα θέσει την 

βάση για το σχεδιασμό ανάπλασης και ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου.      

β. Το  έργο «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας 

– Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» αποτελεί ζωτικής σημασίας για τους πολίτες και επισκέπτες της 

περιοχής καθώς η δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και αισθητικά σύγχρονης παράκτιας 

ζώνης, η ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής,  ενίσχυση των δραστηριοτήτων θα 

συμβάλλουν στην προσέλκυση κοινού και στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας στην 

περιοχή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

επισκεψιμότητας, με θετικές επιπτώσεις στο τουριστικό εισόδημα και στην τοπική τουριστική 

οικονομία.   

γ. Η συντήρηση και αποκατάσταση των υποδομών της ανάπλασης και του δικτύου αποχέτευσης  

των οικισμών  Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου αναμένεται να συμβάλλουν στην ουσιαστική 

ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του αστικού χώρου στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Αγιάς με 

ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και ξεχωριστή δυναμική ως προς την προώθηση του τουριστικού 
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προϊόντος. Η προτεινόμενη παρέμβαση θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός οικιστικού 

περιβάλλοντος σε απόλυτη αρμονία με τη γύρω φυσική ομορφιά, που προσκαλεί τον επισκέπτη να 

γνωρίσει καλύτερα την περιοχή, να κάνει ευχάριστους περιπάτους, να απολαύσει τη θέα, να 

ξεκουραστεί, να γαληνέψει, και τελικά να φύγει από την περιοχή με την προσμονή της επόμενης 

επίσκεψης ,  

δ. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη βάσει της υπ’ αριθμ. 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», με δικαιούχο το Δήμο Αγιάς όπου έχει εγγράψει το εν λόγω έργο στον Κ.Α. 

Εξόδων 02.64-7332.01 με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου 

αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

το εν λόγω έργο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ζητηθεί η 

παράταση ισχύς των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν και έγιναν 

αποδεκτοί στη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

Σύμφωνα με την με αριθμό 118/2021 και 155/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκαν το από 17/05/2021 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) και το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) αντίστοιχα που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του ανοικτού 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επείγον έργο 

άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», που 

συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 

διαγωνιζομένων: 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 180366  

2 

Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

179561  

 

3 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 179316  

4 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 178711  

5 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 179350  

6 SOLIS AE 180367  

7 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 180178  

8 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

178986 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 83423,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. Την αριθμ. 118/2021 (ΑΔΑ: 658ΜΩ6Ι-6ΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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”», 

4. Τη με αριθμό 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8) (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «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 ανάδειξης νέου προσωρινού 

αναδόχου», 
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5. τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπ΄  αριθ. 71/07-01-2021 Διακήρυξης περί του χρόνου ισχύος των 

προσφορών, 

6. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 

εισηγούμαστε: 

 

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

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ 

Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ».  

 

Β) Την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς 

των κάτωθι διαγωνιζομένων, που έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά την διαγωνιστική διαδικασία: 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 180366  

2 

Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

179561  

 

3 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 179316  

4 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 178711  

5 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 179350  

6 SOLIS AE 180367  

7 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 180178  

8 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

178986 

 

 

 

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. Συνεχίζουμε να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις και θα καταψηφίσουμε». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 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. 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. 1136/03-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΜΩ6Ι-Ο6Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- 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. 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 υπ’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«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 

ανάδειξης νέου προσωρινού αναδόχου», 

- την υπ’ αριθμ. 216/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. 

ΛΑΡΙΣΑΣ”», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αριθ. Πρωτ.: 238379/12.11.2021 (ΑΔΑ: 

65Ν7ΟΡ10-ΤΩΗ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, 

- 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», και την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: 9ΒΕΙΩ6Ι-0Ι8, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την παράταση ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 

ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ». 

 

2. Εγκρίνουμε να κληθούν για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την παράταση της 

διάρκειας ισχύος της προσφοράς τους, οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων έγιναν 

αποδεκτές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία: 
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Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 180366  

2 

Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

179561  

 

3 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 179316  

4 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 178711  

5 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 179350  

6 SOLIS AE 180367  

7 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 180178  

8 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

178986 

 

Καταψήφισαν οι Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 245/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΘΠΜΩ6Ι-ΓΒΟ


		2021-11-30T08:58:59+0200
	Athens




