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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.:  14958 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

271/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση εκ νέου του Πίνακα Κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας του Ανοικτού 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», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών (μετά τις 

απαντήσεις για την παράταση). 

 

 

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’).  
 

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 : Έγκριση εκ νέου του Πίνακα Κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας του Ανοικτού 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», κατόπιν έγκρισης της παράτασης ισχύος των προσφορών (μετά τις 

απαντήσεις για την παράταση). 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 245/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΠΜΩ6Ι-ΓΒΟ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Έγκρισης 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»: 

Α. Εγκρίθηκε η παράταση ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

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

δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» 

Β. Αποφασίστηκε η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών των κάτωθι διαγωνιζόμενων, που οι 

προσφορές τους έγιναν αποδεκτές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, για την παράταση της διάρκειας ισχύος 

της προσφοράς τους: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 21,05 % 180366  

2 

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

ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

14,62 % 179561  

 

3 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 14,05 % 179316  

4 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11,05 % 178711  

5 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 9,25 % 179350  

6 SOLIS AE 8,62 % 180367  

7 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,25 % 180178  

8 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

6,35 % 

178986 

 

Η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθμ. 13560/1-12-2021 έγγραφό της προέβη στην κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 

245/2021 απόφαση περί έγκρισης παράτασης ισχύος των προσφορών και ζήτησε την υποβολή των κάτωθι 

δικαιολογητικών:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι αποδέχεται την παράταση ισχύος της 

προσφοράς του κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι ως 22/07/2022 

β) την αντίστοιχη παράταση ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής από τον Φορέα 

έκδοσης κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι ως 22/08/2022 

τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή τους μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.  
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Κατόπιν τούτου, ο αρμόδιος διαχειριστής του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τον εν λόγω έργο με Συστημικό αριθμό: 95397,  

γνωστοποιεί ότι έχουν υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς του ανωτέρω Πίνακα Ι 

τα παρακάτω: 

α) Η από 6/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» 

περί αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς του ως 22/07/2022, συνοδευόμενη από την 

αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον Φορέα Έκδοσης και 

συγκεκριμένα το από αρ. πρωτ. 25265/2021-e/6-12-2021 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί παράτασης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 98810/11-01-2021 ποσού 53.230,00 Ευρώ υπέρ της 

«ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» με παράταση ισχύος ως 22-08-2022 

β) Η από 06/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «SOLIS 

AE» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς. 

γ) Η από 02/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΑΤΡΑΞ 

ΑΤΒΕ» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς 

δ) Η από 02/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

«ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε» περί μη αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς 

ε) Η από 3/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» περί 

αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς του ως 22/07/2022, συνοδευόμενη από την 

αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον Φορέα Έκδοσης και 

συγκεκριμένα το από αρ. πρωτ. 25100/2021-e/3-12-2021 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί παράτασης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 100035/19-01-2021 ποσού 53.225,81 Ευρώ υπέρ της «ΗΡΩΝ 

ΑΤΕ» με παράταση ισχύος ως 22-08-2022 

στ) Η από 7/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΝΑΟΥΜ 

Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς 

του ως 22/07/2022, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής από τους Φορέα Έκδοσης και συγκεκριμένα το από αρ. πρωτ. 001/2610/2-

12-2021 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ περί παράτασης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Νο 13405/19-01-2021 ποσού 53.226,00 Ευρώ υπέρ της «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με παράταση ισχύος ως 22-08-2022 

ζ) Η από 9/12/2021 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΙΑΣ ΑΤΕ» περί 

αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς του ως 22/07/2022, συνοδευόμενη από την 

αντίστοιχη παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον Φορέα Έκδοσης και 

συγκεκριμένα το από αρ. πρωτ. 25499/2021-e/8-12-2021 έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ περί παράτασης της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής Νο 100104/19-01-2021 ποσού 53.226,00 ευρώ υπέρ της «ΑΙΑΣ 

ΑΤΕ» με παράταση ισχύος ως 22-08-2022 

η) Ο οικονομικός φορέας «ΜT Α.Τ.Ε.» ΔΕΝ ανταποκρίθηκε στην επιστολή περί παράτασης ισχύς 

της προσφοράς της. 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 3.5.β του άρθρου 3 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» κατέθεσε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 13840/6-12-2021, φάκελο με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή, για την Παράταση ισχύος προσφορών του Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς». 

Ομοίως ο οικονομικός φορέας «ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 13976/9-12-2021, φάκελο με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από τον Πίνακα Ι, οι συμμετέχοντες που αποδέχτηκαν την παράταση ισχύς 

της προσφοράς κατά σειρά μειοδοσίας είναι οι παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 21,05 % 180366  

2 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 14,05 % 179316  

3 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11,05 % 178711  

4 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,25 % 180178  

 

Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σύμφωνα με το  µε το υπ’αρ. πρωτ. 13560/1-12-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής 

περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», στον 

οποίο με βάση την με αρ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έχει εγκριθεί η κατακύρωση για 

την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 83423,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. την με αρ. 245/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΠΜΩ6Ι-ΓΒΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης 

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» 

4. την υπ’ αριθ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατακύρωσης του Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

5. το υπ’ αρ. πρωτ. 13560/1-12-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος 

των προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί κατά την διαγωνιστική διαδικασία  

6. Την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους  

 

εισηγούμαστε: 

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

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 

στο υπ’ αριθ. 13560/1-12-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος των 

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

προσφορών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 21,05 % 180366  

2 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 14,05 % 179316  

3 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11,05 % 178711  

4 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,25 % 180178  
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καθώς πληρούν το σύνολο των τιθέμενων προϋποθέσεων περί παράτασης της ισχύος των προσφορών του 

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

έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – 

Αγιοκάμπου». 

 

Β) Την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

 

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 

Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

2 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 

3 SOLIS AE 

4 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί παράτασης ισχύς των 

προσφορών τους. 

 

Γ) Η υπ’ αριθ. 216/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Κατακύρωσης 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 πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ 

και εξήντα οκτώ λεπτά (2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ, παραμένει εν ισχύ. 

 

 

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, περ. στ΄ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «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 υπ’ αριθμ. 216/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ) απόφαση 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”», η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 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, 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13560/1-12-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της ισχύος 

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

- tην υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των συμμετεχόντων περί αποδοχή ή μη της παράτασης 

ισχύος των προσφορών τους  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε εκ νέου τον Πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας, μετά από την αποδοχή της 

παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους φορείς, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν στο υπ’ αριθ. 13560/1-12-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής περί παράτασης της 

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

ισχύος των προσφορών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εκ νέου Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

Μέσης 

Έκπτωσης  

(%) 

Α/Α 

κατάθεσης 

1 ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 21,05 % 180366  

2 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 14,05 % 179316  

3 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11,05 % 178711  

4 ΝΑΟΥΜ Σ.Θ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,25 % 180178  

 

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

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

έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – 

Αγιοκάμπου». 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E9%CE%93%CE%A96%CE%99-%CE%9E%CE%A9%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%9D7%CE%9F%CE%A110-%CE%A4%CE%A9%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/65%CE%9D7%CE%9F%CE%A110-%CE%A4%CE%A9%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%95%CE%99%CE%A96%CE%99-0%CE%998
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2. Απορρίπτουμε τις προσφορές των κάτωθι διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων:  

 

Α/Α  Επωνυμία Προσφέροντα 

1 

Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. «ΜT Α.Τ.Ε.» 

2 ΑΤΡΑΞ ΑΤΒΕ 

3 SOLIS AE 

4 

ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

καθώς οι ανωτέρω προσφέροντες ΔΕΝ ανταποκρίθηκαν στην επιστολή περί παράτασης ισχύς των 

προσφορών τους. 

 

3. Η υπ’ αριθμ. 216/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΓΩ6Ι-ΞΩΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

Κατακύρωσης 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 πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 

(2.104.541,68 €) χωρίς ΦΠΑ, παραμένει εν ισχύ. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 271/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E9%CE%93%CE%A96%CE%99-%CE%9E%CE%A9%CE%A7
ΑΔΑ: Ψ088Ω6Ι-ΜΓ6
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