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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2543 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

42/2022 
από το πρακτικό της 6ης / 18.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) 

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/14.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 14.03.2022) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

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/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 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
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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 στην Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) 

του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS 

(ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».  

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της ανωτέρω 

προμήθειας, αποσφραγίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Αγιάς στις 16/03/2022, ημέρα 

Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. 

Δεδομένου ότι:  

α) η Επιτροπή Διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ολοκλήρωσε την σύνταξη του Πρακτικού Ι 

σήμερα, 18-3-2022 (αρ. πρωτ. 2478) και  

β) είναι επιβεβλημένη η τάχιστη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για να καταστεί εφικτή η 

έγκαιρη παράδοση των σκευασμάτων, που πρέπει να γίνει αποκλειστικά κατά το  χρονικό διάστημα από 

δέκα (10) Απριλίου έως τριάντα μία (31) Μαΐου, για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιολογικής 

καταπολέμησης του εντόμου Σφήκας της Καστανιάς, 

και συνεπώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/10, θεωρώ 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 των αποτελεσμάτων 

(προσωρινός ανάδοχος) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS 

KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 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: Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) 

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 42/2021 μελέτης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) 

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του 

διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 1042/7-02-2022, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC010013690 2022-07-02». 

 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΝΤΟΜΟΥ DRYOCOSMUS KURIPHILUS (ΣΦΗΚΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 7-02-2022 και έλαβε Αριθμό 

Συστήματος: 154930. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1042/7-02-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίσθηκε ως ημερομηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών η η 7/02/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ήτοι η ημ/νία ανάρτησης της διακήρυξης 

στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 

10/03/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 

16/03/2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

 

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία προσφορά από τον κάτωθι αναφερόμενο 

οικονομικό φορέα:  

Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία και ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΑΦΟΙ ΙΚΕ  
 5/03/2022 17:30:47 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2022, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

19/2022 (ΑΔΑ: 60Υ8Ω6Ι-0ΔΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από 

τους:  

1. Αθανασία Μπαρτζώκα, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Ιωάννα Πολυμέρου, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου, συνέταξε το υπ’ αριθ. 2478/18-03-2022 Πρακτικό Ι, με το οποίο η 

εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ 

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ», κατά το στάδιο αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά», καθώς είναι σύμφωνη 

με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

 

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό, η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της 

νομιμότητας του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά», έκρινε ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  

την μοναδική  υποβληθείσα προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, καθώς προσκομίστηκε το 

σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών, είναι σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες 

προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Με βάση το σχετικό Πρακτικό, πρώτη μειοδότρια προσφορά (προσωρινός ανάδοχος) αναδεικνύεται αυτή 

με συνολική προσφερόμενη τιμή 436.835,00€ (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της 

επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ» με α/α 270475. 

 

Το υπ’ αριθ. 2478/18-03-2022 Πρακτικό Ι της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αποτελεί αναπόσπαστο 

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

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Στη συνέχεια 

εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 

των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων», καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ-

52 Α΄/1-4-19).  

 

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 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 παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 1042/7-2-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου με ΑΔΑΜ «22PROC01003690 2022-02-7», 

2. την υποβληθείσα προσφορά, 

3. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 2478/18-03-2022  συνταχθέν Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου 

και αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου»), 

 

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή: 

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 2478/18-03-2022  Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου 

και αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου») του Διεθνή Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου 

DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς». 
 

Β. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ ΡΙΖΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ», κατά το στάδιο αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»  καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της 
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διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

 

 Γ. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ» (με α/α προσφορά με 

270475), ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου 

DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 436.835,00€ (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, όπως 

προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Επισημαίνεται ότι επειδή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία έγινε 

αποδεκτή, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών, κατά 

τις διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 1042/7-02-2022 Διακήρυξης. 
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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)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (Α΄133) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554 13/05/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εφαρμογή 

βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUSKURIPHILUS (σφήκα της καστανιάς) στα 

δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 0021996306 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΑΑ 2014-2020», 

- την αρ. 60741/01-06-2021 (ΑΔΑ: 60Β146ΜΤΛΡ-9ΚΔ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2021ΣΕ08210015, 

- την υπ’ αριθμ. 176/2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΑΩ6Ι-9Υ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με την οποία έγινε η αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠΔ/46494/2554/13.05.2021 

(ΑΔΑ:ΨΙΡΧ4653Π8-ΞΝΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

- την υπ’ αριθμ. 232/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

διενέργειας ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση της σύμβασης με 

τίτλο «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUSKURIPHILUS (σφήκα της 

καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς.» και εκτιμώμενη αξία τετρακόσιες  ογδόντα δύο 

χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και 15 λεπτά (482.694,15€) πλέον ΦΠΑ», 

- την υπ’ αριθμ.: 42/2021 επικαιροποιημένη μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Αγιάς, 

-  την υπ. αριθμ. 13584/24-01-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Προέγκριση διακήρυξης του υποέργου «Εφαρμογή 

βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα 

δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» της πράξης με ομώνυμο τίτλο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 δράση 8.3.2_1 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:0021996306, 

- την με αριθμό πρωτ. 1042/7-02-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«20PROC010013690 2022-07-02» - (Περίληψη Διακήρυξης ΑΔΑ: Ψ58ΟΩ6Ι-ΡΡΧ), 

- την υπ’ αριθμ. 95/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου: 851/31-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΕΟΩ6Ι-Τ7Ι) 

απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία διατέθηκαν οι 

σχετικές πιστώσεις για την εκτέλεση της προμήθειας: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του 

εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου 

Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 42/2021 μελέτη της προμήθειας: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου 

DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς», 

- το υπ’ αριθμ. 2478/18-03-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου»), που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%92146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-9%CE%9A%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A9%CE%91%CE%A96%CE%99-9%CE%A50
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%A1%CE%A74653%CE%A08-%CE%9E%CE%9D%CE%91
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A858%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%A1%CE%A1%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%95%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%A47%CE%99
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Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 2478/18-03-2022  Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου») του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS 

KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς», που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 

Β. Αποδεχόμαστε  την προσφορά που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ. 

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ», κατά το στάδιο αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»  καθώς είναι σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως προκύπτει από το σχετικό 

Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

 Γ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του 

εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» την 

επιχείρηση: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΙΚΕ» (με α/α προσφορά με 270475), με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 436.835,00€ (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, όπως 

προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Δ. Επισημαίνουμε ότι επειδή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία 

έγινε αποδεκτή, δεν υφίσταται λόγος να προβλεφθεί προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών, 

κατά τις διατάξεις της παρ. 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 1042/7-02-2022 Διακήρυξης. 

 

Ε. Η δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 545.444,39€ με ΦΠΑ 13% βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 

64-6693.01 του προϋπολογισμού 2022 σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ 

αριθμ. 95/2022 και αριθμό πρωτοκόλλου 851/31-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΕΟΩ6Ι-Τ7Ι) απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς.  

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κωδ. 

ΣΑE 082/1 και κωδικός ενάριθμου έργου 2021ΣΕ08210015 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», Δράση 8.3.2. «Παθογόνοι Οργανισμοί» 

με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46494/2554/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΡΧ4653Π8-

ΞΝΑ) του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ:0021996306. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2022. 

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/%CE%A9%CE%96%CE%95%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%A47%CE%99
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