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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.:  14962 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

275/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 10ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

 

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 10ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034925. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 255/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ4Ω6Ι-86Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 13882/7-12-2021 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης και 

Βαθμολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αριθμό 

Συστήματος: 184122 στο ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την παροχή των 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034925, η επιχείρηση: «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε.» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 233273), 

καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, με συνολική βαθμολογία UΣΒ = 79,59, με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 17,77% και συνολική προσφερόμενη τιμή 48.300,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Η με αριθμό 255/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον διαγωνιζόμενο για να 

λάβει γνώση, με το υπ’ αριθ. 14388/16-12-2021 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω 

της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της, δεν υπήρχε 

λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 

11940/22-10-2021 Διακήρυξης. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 14474/20-12-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα) - στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη 

επιχείρηση: «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε.», με την οποία καλούνταν να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της 

διακήρυξης αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης για την 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην 

Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 238/2021 (ΑΔΑ: Ω309Ω6Ι-38Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

αποτελούμενη από τους: 

1. Αθανασία Μπαρτζώκα, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως Πρόεδρο, 

2. Ευμορφία Ντουλούλη, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως μέλος, 

3. Αμανίτη Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος, 

για το στάδιο της Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του  προσωρινού αναδόχου, 

συνέταξε το υπ’ αριθ. 14683/23-12-2021 Πρακτικό ΙΙΙ. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό ΙIΙ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως προκαταρκτική απόδειξη για την εκπλήρωση των όρων της 

διακήρυξης, είναι αληθή και  εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από την υπ’ αριθ. 11940/22-10-2021 

διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή του προσωρινού αναδόχου στην ηλεκτρονική 
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διαγωνιστική διαδικασία με Αριθμό Συστήματος: 184122 για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών. 

 

Το υπ’ αριθ. 14683/23-12-2021 Πρακτικό ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, 

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

(δ), του άρθρου 5 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 υπό (α) και (γ) ανωτέρω. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, το 

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

απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση».    

 

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 ΙΙI, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αγιάς:  

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 14683/23-12-2021 Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης  προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της 

Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034925, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Την κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή των τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση 

"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση 

"Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 

5034925, στην επιχείρηση: «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε.» (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 233273, με μέση 

τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 17,77% και συνολική προσφερόμενη 

τιμή 48.300,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Γ. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση 

ενστάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 11940/22-10-2021 Διακήρυξης. 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας, μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν τα εξής: « Εμείς δεν ψηφίσαμε 

το θέμα και στα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Βεβαίως και επιθυμούμε την αξιοποίηση και 

Επανάχρηση του κτιρίου "Οικίας Αντωνίου". Διατηρούμε όμως ακόμη κάποιες επιφυλάξεις και θα 

καταψηφίσουμε».  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 περιπτ. α 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 5, 16 και 54 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τις διατάξεις της με αριθμό 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- 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, 

- την υπ’ αριθμ. 131/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΩΜΩ6Ι-5ΒΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής 

τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της πράξης με τίτλο: “Επανάχρηση "Οικίας 

Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 9/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΜ9Ω6Ι-3ΣΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

έγινε αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 6257/1395/Α3/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΞΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΩ) απόφαση 

ένταξης της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην 

Αγιά του Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020», 

- την υπ’ αριθμ. 231/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

δεδομένων και Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας 

Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: “Επανάχρηση "Οικίας 

Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 238/2021 (ΑΔΑ: Ω309Ω6Ι-38Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για 

την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο” - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: “Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο 

στην Αγιά του Δήμου Αγιάς” με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, με κριτήριο ανάθεσης την  «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», 

- την υπ’ αριθμ. 242/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΥ1Ω6Ι-4ΟΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση  Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925», 

- την υπ’ αριθμ. 255/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ζ4Ω6Ι-86Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση Πρακτικού ΙI (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των 

Οικονομικών Προσφορών) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή 

της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή 

της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925», 

- την υπ’ αριθμ. 118/2021 (ΑΔΑ: 63Τ6Ω6Ι-Χ63) Απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 30/2021 (επικαιροποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς,  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%A4%CE%A0%CE%A96%CE%99-66%CE%93
https://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%94%CE%A9%CE%9C%CE%A96%CE%99-5%CE%92%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%9C9%CE%A96%CE%99-3%CE%A3%CE%97
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9E%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%95%CE%99%CE%A9
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9309%CE%A96%CE%99-38%CE%92
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%A51%CE%A96%CE%99-4%CE%9F%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%964%CE%A96%CE%99-86%CE%94
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A46%CE%A96%CE%99-%CE%A763
ΑΔΑ: ΕΣΞ8Ω6Ι-Ξ91



Σελίδα 5 από 5 

-  το υπ’ αριθμ. 14683/23-12-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  

προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-   την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

1. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 14683/23-12-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης  προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της 

πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου 

Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

2. Κατακυρώνουμε τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή των τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης 

Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: 

«Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034925, στην επιχείρηση: «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800570662 (με Α/Α 

Συστήματος Προσφοράς: 233273, με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης 

αμοιβής 17,77% και συνολική προσφερόμενη τιμή 48.300,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

3. Δεδομένου ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση 

ενστάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 11940/22-10-2021 Διακήρυξης. 

 

4. Η δαπάνη εκτέλεσης των τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της 

σε Δημαρχείο» - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 της πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε 

Δημαρχείο στην Αγιά του Δήμου Αγιάς», βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.6142.04 του προϋπολογισμού έτους 

2021, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118/2021 (ΑΔΑ: 

63Τ6Ω6Ι-Χ63) Απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής : Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A46%CE%A96%CE%99-%CE%A763
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%A46%CE%A96%CE%99-%CE%A763
ΑΔΑ: ΕΣΞ8Ω6Ι-Ξ91


		2022-01-08T21:18:37+0200
	Athens




