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Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  
                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350315 
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Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
122/2017 

από το πρακτικό της 23ης/10.11.2017 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  
Θέμα  4ο : Έγκριση του αποτελέσματος του σταδίου της Αποσφράγισης/Ελέγχου & Αξιολόγησης των 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» του Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου"». 

 
Στo  Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 10.11.2017, ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
11598/6.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 
 
Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010 στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος 
Καλαγιάς. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  
  Παρόντες 
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, μέλος                              
5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος   

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος 
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 
Μπουρνάκας. 
 
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
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 4ο: Έγκριση του αποτελέσματος του σταδίου της Αποσφράγισης/Ελέγχου & Αξιολόγησης των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» του Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
υπηρεσία: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου"». 

  

Το θέμα εισηγήθηκε η Ευμορφία Ντουλούλη, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 76/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου"» συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), εκδόθηκε από το 

Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10302/16-10-2017, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«17PROC002091130 2017-10-16», κατά την παρ. 1α του άρθρου 121 του Ν.4412/2016. 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 8/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.,  στα γραφεία του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημαρχείο Αγιάς, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

Συνολικά υποβλήθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές, από τους 

οικονομικούς φορείς που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, κατά τη σειρά πρωτοκόλλησης των 

προσφορών:  

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 4/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Αγλαΐα Σοφλιού, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Γρηγόριο Γώγο, Δημοτικό Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Αποσφράγισης/Ελέγχου και αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής / 

Τεχνικής Προσφοράς») συνέταξε το υπ’ αριθ. 11760/9-11-2017 σχετικό Πρακτικό Ι. 

 

Το εν λόγω Πρακτικό, 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: «Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 

στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες», καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 

4412/2016. 

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 

όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

 

 

Επωνυμία Συμμετέχουσας 

Επιχείρησης 
Αρ. Πρωτ. 

CLOUDPRINT DIGITAL & 

DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ 
11685/7-11-2017 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΝΑΚΑΣ 11686/7-11-2017 
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν.3852/2010, 

2. τους όρους της υπ’ αριθ. 10302/16-10-2017 Διακήρυξης, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. την υπ’ αριθ. 272/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, 

5. το υπ’ αριθ. 11760/9-11-2017 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης/Ελέγχου και αξιολόγησης των 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς») της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

6. τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων προσφοράς, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 11760/9-11-2017 Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης/Ελέγχου και αξιολόγησης 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς») του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"». 

 

Β. Να απορρίψετε την προσφορά που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «CLOUDPRINT DIGITAL 

& DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι. 

 

Γ. Να κάνετε ΔΕΚΤΗ την προσφορά που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 

ΝΑΚΑΣ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι. 

 

Δ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 

3.4. της υπ’ αριθ. 10302/16-10-2017 Διακήρυξης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α’ 114): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ 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. 20419/03-11-2014 3η Απόφαση Ένταξης / Χρηματοδότησης Έργων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» από τον Άξονα 4, 

Μέτρο 413, Υπομέτρο L323 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» / 

Προσέγγιση «Leader» με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 938361, 

- την υπ’ αριθμ. 5374/22-7-2016 (ΑΔΑ: 7Ω774653ΠΓ-6Ω8) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του 

ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020», 

- την με αριθμό. πρωτ. 14335/11-08-2015 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων της ΟΤΔ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» στο «ΠΑΑ 2007-2013», Μέτρο 413, Υπομέτρο 

L323,  

- την υπ’ αριθ. 212/2014 (ΑΔΑ: 65Λ1Ω6Ι-ΓΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 20419/3-11-2014 3
ης

 απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης Έργων 

για την πράξη: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου” του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» (Άξονας 4 

του ΠΑΑ)», 

- την υπ’ αριθ. 155/2015 (ΑΔΑ: Β8ΗΔΩ6Ι-0ΣΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 14335/11-08-2015 7
ης

 τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων 

για την πράξη: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”», 

- την υπ’ αριθμ. 102/2017 (ΑΔΑ: 71Ψ7Ω6Ι-4Ω2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου"» σε τρίτο, με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού», 

- την υπ’ αριθμ. 194/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΩΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με θέμα: «Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας στο 2ο όροφο του 

Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων και των ιερών κειμηλίων για την υλοποίηση 

του έργου: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ.: 

657/5852/14.02.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 71/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΩ6Ι-Ε4Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, με την οποία διατέθηκε πίστωση 12.400,00€ σε βάρος του K.A. 02.64.6142.01 για την 

υπηρεσία: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», 

- την υπ’ αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τευχών 

δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"», 

- την υπ’ αριθ. 180/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΘΗΩ6Ι-Ξ63) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

Αποδοχής της Προέγκρισης Δημοπράτησης για την πράξη: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του 

έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"» (Διακριτό: Προβολή - Προώθηση του Έργου: "Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου"), 

- την υπ’ αριθ. 10302/16-10-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 

ΨΠΓΚΩ6Ι-0ΛΕ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ «17PROC002091130 2017-10-16», 

- την υπ’ αριθμ. 18/2015 επικαιροποιημένη μελέτη του Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς,  

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 10302/16-10-2017  Πρακτικό Ι (Αποσφράγισης/Ελέγχου και αξιολόγησης 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς») του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"» που 

συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Απορρίπτουμε την προσφορά που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «CLOUDPRINT DIGITAL 

& DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό 

Πρακτικό Ι, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Γ. Κάνουμε αποδεκτή την προσφορά που υπέβαλε η διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 

ΝΑΚΑΣ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.. 

 

Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου"» θα βαρύνει τον K.A. των εξόδων 02.64.6142.01 του δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση των 12.400,00€ με την υπ’ 

αριθμ. 71/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΡΤΩ6Ι-Ε4Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

Ε. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με την με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αριθ. 10302/16-10-2017 Διακήρυξης του Δημάρχου Αγιάς 

(Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: ΨΠΓΚΩ6Ι-0ΛΕ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ «17PROC002091130 2017-10-16». 

 

ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Προεδρεύων   Τα παρόντα μέλη 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
 

ΑΔΑ: 7ΣΥΔΩ6Ι-ΒΩ4
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