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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 26.01.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  708 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

12/2022 
από το πρακτικό της 1ης / 25.01.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 12ο : Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ανάπλασης Στομίου κατόπιν θεομηνίας», κατόπιν 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 25.01.2022, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 539/21.01.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 21.01.2022) 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 (Αντιπρόεδρος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, 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, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 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
ΑΔΑ: ΨΗΑ8Ω6Ι-Χ4Δ



Σελίδα 2 από 5 

Θέμα 12ο : Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ανάπλασης Στομίου κατόπιν θεομηνίας», κατόπιν 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 293/2021 (ΑΔΑ: 6Χ6ΧΩ6Ι-ΚΜΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 

περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, καθορίστηκαν οι όροι της Πρόσκλησης σε 

Διαπραγμάτευση, συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή για τη διενέργεια της Διαπραγμάτευσης και 

καθορίστηκε η συμμετοχή των οικονομικών φορέων. 

 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 91/05-01-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την κατασκευή του εν λόγω έργου, στους εξής οικονομικούς 

φορείς:  

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

1. ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

2. 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 

3. ΕΚΤΩΡ  ΑΕ 

 

Με την υπ’ αριθ. 91/05-01-2022 Πρόσκληση οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς καλούνταν να αποστείλουν 

την προσφορά τους για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», σε ενσφράγιστο φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Αγιάς 

(Ταχ. Δ/νση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, Αγιά Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03), το αργότερο εντός προθεσμίας επτά (7) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Πρόσκλησης, ήτοι το αργότερο έως την 12η 

Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. 

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν, κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, 

λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου - όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα Ι - τους φακέλους 

προσφοράς τους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για 

τη διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του υπ’ αριθ. 90/05-1-2022 Τεύχους «Όροι Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης», που 

συνοδεύει την σχετική Πρόσκληση.  

 

Πίνακας Ι: Πίνακας υποβληθέντων προσφορών  

Α/Α 

Κατάθεσης 

Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  209/11-01-2022 

2 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 
187/10-01-2022 

3 ΕΚΤΩΡ  ΑΕ 198/11-01-2022 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης απηύθυνε την υπ’ αριθ. 441/19-01-2022 Πρόσκληση 

Συμμετοχής σε συνεδρίαση στα λοιπά μέλη της Επιτροπής, προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στη σύνταξη 

του σχετικού Πρακτικού, στο πλαίσιο των καθηκόντων που της ανατέθηκαν με την υπ’ αριθ. 293/2021 

(παρ. ΣΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους: 

1. Ντουλούλη Ευμ, ως Πρόεδρο, 

2. Μπαρτζώκα Αθ., ως μέλος 

3. Λύγδα Βασ., ως μέλος, 
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συνήλθε σε συνεδρίαση την 20 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 

π.μ., προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων προσφορών των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και συνέταξε το υπ’ αριθ. 472/20-01-2022 

Πρακτικό Ι. 

 

Το υπ’ αριθ. 472/20-01-2022 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών)  της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται: «Εξαιρούνται της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 

1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α) ……………., β) λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή γ) …………… 

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 

πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την 

ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία 

διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται 

από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης». 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση στ΄, υποπερίπτωση i  του Ν.3852/2010, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «i. 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:  

- την υπ’ αριθ. 293/2021 (ΑΔΑ: 6Χ6ΧΩ6Ι-ΚΜΔ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

περί Έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016, 

- το υπ’ αριθ. 90/05-01-2022 Τεύχος «Όροι Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης», 

- την υπ’ αριθ. 91/05-01-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης του Δημάρχου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 64/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

- το υπ’ αριθ. 472/20-01-2022  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών),  

 

η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς: 

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 472/20-01-2022  Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/2016, για την 

εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 

 

Β. Την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της Διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτει από το 

σχετικό Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 
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Α/Α 

Κατάθεσης 

Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

1 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

2 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 

3 ΕΚΤΩΡ  ΑΕ 

Γ. Την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», 

κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 

32 του Ν.4412/2016, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ» (ΑΦΜ: 149551696, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση έδρας οδός ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, Τ.Κ.: 40003), γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και τις 

προϋποθέσεις εγκυρότητας της συμμετοχής και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση 

10,00% (ΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 54.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

Δ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθ.  293/2021 (ΑΔΑ: 6Χ6ΧΩ6Ι-

ΚΜΔ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της με αριθμό 64/2021 μελέτης του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Ε. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, κατανέμεται εξολοκλήρου στο έτος 2022 βάσει της υπ΄ αριθμ 

502/2021 (υπ αρ. πρωτ. 499/28-12-2021 & ΑΔΑ:ΨΞΓΖΩ6Ι-ΕΒΦ) Απόφαση δέσμευσης πολυετούς 

δαπάνης συνολικού ποσού (74.400,00 €). 

   

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i και περ. ζ’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2γ', 54, 221 και 341 του ν. 4412/16 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 95 και 117 του ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθ. 293/2021 (ΑΔΑ: 6Χ6ΧΩ6Ι-ΚΜΔ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

περί Έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016, 

- την υπ’ αριθμ. 499/2021 (με αριθμό πρωτ.: 502/28-12-2021 και ΑΔΑ: ΨΞΓΖΩ6Ι-ΕΒΦ) Απόφαση 

του Διατάκτη για την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400,00 €, για την 

υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»,  

- την με αριθμό 64/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για το έργο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ», 

- το υπ’ αριθ. 90/05-01-2022 Τεύχος «Όροι Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης»,  

- την υπ’ αριθ. 91/05-01-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης του Δημάρχου Αγιάς, 

- τις υποβληθείσες προσφορές και το σύνολο των στοιχείων των φακέλων προσφοράς, 

- το υπ’ αριθμ. 472/20-01-2022  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών),  

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Σελίδα 5 από 5 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 472/20-01-2022  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄ του Ν. 4412/2016, για την 

εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ». 

 

Β. Αποδεχόμαστε τις προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της Διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτει από το 

σχετικό Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 

Α/Α 

Κατάθεσης 

Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας 

1 ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

2 
ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΤΕ 

3 ΕΚΤΩΡ  ΑΕ 

 

Γ. Αναθέτουμε το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», 

κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 

32 του Ν.4412/2016, στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ» (ΑΦΜ: 149551696, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση έδρας οδός ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, Τ.Κ.: 40003), γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και τις 

προϋποθέσεις εγκυρότητας της συμμετοχής και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, με μέση έκπτωση 

10,00% (ΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και συνολική προσφερόμενη τιμή 54.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Δ. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθ.  293/2021 (ΑΔΑ: 6Χ6ΧΩ6Ι-

ΚΜΔ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της με αριθμό 64/2021 μελέτης του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Ε. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, κατανέμεται εξολοκλήρου στο έτος 2022 βάσει της υπ’ αριθμ 

502/2021 (υπ αρ. πρωτ. 499/28-12-2021 & ΑΔΑ: ΨΞΓΖΩ6Ι-ΕΒΦ) Απόφαση δέσμευσης πολυετούς 

δαπάνης συνολικού ποσού (74.400,00 €). 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2022. 

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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