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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14952 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

265/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Επέκτασης αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

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

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

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, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα την Έγκριση Επέκτασης 

αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων 

ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα την Έγκριση Επέκτασης αντικειμένου 

υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω 

της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Επέκτασης αντικειμένου υπεργολάβου κατά την εκτέλεση του 

έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΨ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκε το από 03-03-2020 σχετικό 3ο Πρακτικό Δημοπρασίας (Αξιολόγησης και Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών) του 

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

«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. 

ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ» (Α.Φ.Μ.: 094226117, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΟΪΔΟΥ 18 – 412 22 

ΛΑΡΙΣΑ]) – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (Α.Φ.Μ.: 999760124, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10, ΛΑΡΙΣΑ) με μέση έκπτωση 40,15 % (ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ) και με συνολική προσφερόμενη τιμή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες 

τριακόσια έντεκα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (2.944.311,88 €) χωρίς ΦΠΑ η εκτέλεση του εν λόγω 

έργου. 

 

Εν συνεχεία και κατόπιν του από 18-06-2020 Ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης κατασκευαστικής 

Κοινοπραξίας και του με αρ. 21068/24-06-2020 Ειδικού Πληρεξούσιου της συμβολαιογράφου Στυλιανής 

Νούλας περί της κοινοπραξίας, μεταξύ του αναδόχου του έργου «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 5770/1-07-2020 σύμβαση 

(λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006951522 2020-07-01). Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 

2.944.311,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 3.650.946,73 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο αναλύεται σε 2.144.838,98 

€ για εργασίες, 386.071,02€ για ΓΕ & ΟΕ, 379.636,50€ για απρόβλεπτα, 33.765,38€ για αναθεώρηση και 

706.634,85€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα επτακόσιες τριάντα (730) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή μέχρι 01/07/2022. 

 

Με το με αρ. πρωτ. 6862/28-07-2020 έγγραφο η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) υπέβαλλε ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία «ΑΒΡΑΝΑΣ 

ΑΤΕ» για την κατασκευή μέρους του έργου (υπεργολάβος). 

 

Με την με υπ’ αριθμ.  106/2020 (ΑΔΑ: Ω31ΙΩ6Ι-ΤΕΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, εγκρίθηκε η σύναψη υπεργολαβίας για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε 

οικισμούς του Δήμου Αγιάς» μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και της υπεργολάβου εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ», η οποία θα κατασκευάσει 

τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 883.338,39€ με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 

απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με 

το από 28 Ιουλίου 2020 ιδιωτικό συμφωνητικό. 

 

Σύμφωνα, δε, με την υπ’ αριθμ. 224/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0ΠΩ6Ι-0ΟΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για 

το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» 

 

Με το με αρ. πρωτ. 14317/15-12-2021 έγγραφο η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) υπέβαλλε ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου 

υπεργολαβίας με την εταιρεία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» για την κατασκευή μέρους του έργου (υπεργολάβος), 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4412/16 που αφορά την 1η Συμπληρωματική 

Σύμβαση του έργου σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντικείμενο του έργου αυξήθηκε κατά 

τετρακόσιες τριανταπέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και 52/100 ευρώ (435.570,52 Ευρώ) πλέον ΦΠΑ 

όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ του έργου.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16) ορίζεται ότι: 

«1. Όταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής 

επιχείρησης, για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο 
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υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριμένος» με τις συνέπειες του παρόντος, μετά από έγκριση του κυρίου του 

έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με 

το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου και β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο 

έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση υπεργολαβίας. 

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

ποσού της αξίας σύμβασης του, αρχικής και συμπληρωματικών, με τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί. 

Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφαση τους, που εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την 

υπεργολαβία αυτή. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική 

σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο και κατ' αίτηση του, για την 

προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα 

αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την 

υπεργολαβική σύμβαση». 

 

Δεδομένου ότι η εταιρεία «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (υπεργολάβος) διαθέτει τα προσόντα για την εκτέλεση του 

έργου που αναλαμβάνει και ανήκει στην 3η τάξη στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, αντίστοιχη με το ποσό 

του ιδιωτικού συμφωνητικού επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας, ήτοι στο ποσό των 1.014.000,00 Ευρώ 

(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε έργα κατηγορίας 3ης τάξης και άνω ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016 

• Την με 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΨ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

• Την με αρ. πρωτ. 5770/1-07-2020 σύμβαση κατασκευής έργου  

• Το από 27/08/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) και της εταιρείας 

«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (υπεργολάβος) 

• Το από 8/12/2021 ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) και της εταιρείας 

«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (υπεργολάβος) 

• Την με αρ. πρωτ. 14314/15-12-2021 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης της υπεργολαβίας 

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε την Επέκταση αντικειμένου υπεργολαβίας για το έργο «Αντικατάσταση 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και της υπεργολάβου εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ 

ΑΤΕ», η οποία θα κατασκευάσει τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 

1.014.000,00 € με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, σύμφωνα με το από 12 Δεκεμβρίου 2021 ιδιωτικό συμφωνητικό. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ΄ και περ. στ εδαφ. ιι του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 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. 34/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΦΤΩ6Ι-ΤΝΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς” κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών», 

- την υπ’ αριθμ. 224/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0ΠΩ6Ι-0ΟΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση του 3ου  ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: “Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς”», 

- το από 27/08/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) και της εταιρείας 

«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (υπεργολάβος), 

- το από 8/12/2021 ιδιωτικό συμφωνητικό επέκτασης αντικειμένου υπεργολαβίας μεταξύ της «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (ανάδοχος) και της εταιρείας 

«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (υπεργολάβος) 

- την με αριθμό πρωτ.: 5770/1-07-2020 σύμβαση κατασκευής έργου,  

- την με αριθμό πρωτ.: 14314/15-12-2021 αίτηση του αναδόχου περί έγκρισης της υπεργολαβίας 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Εγκρίνουμε την επέκταση του αντικειμένου υπεργολαβίας για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών 

δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», μεταξύ της αναδόχου κοινοπραξίας «Κ/Ξ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» και της υπεργολάβου εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ 

ΑΤΕ», η οποία θα κατασκευάσει τμήμα του έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής αξίας 

1.014.000,00 € με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15%, σε ποσοστό 30,00% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, σύμφωνα με το από 12 Δεκεμβρίου 2021 ιδιωτικό συμφωνητικό. 

 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 265/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΔΨΜΩ6Ι-ΠΙΟ
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