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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 12338 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

124/2019 
από το πρακτικό της 21ης/20.11.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα συνεδριάσεων Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 17:15 μ.μ. συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12173/16.11.2019 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). 

 

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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 4. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Ιωάννης Αγγελάκας 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα, τακτικό μέλος της Επιτροπής.  

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 113/2019 (ΑΔΑ:6ΕΤ5Ω6Ι-Ω1Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου και δεύτερου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας του 

Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 

 

Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 10698/11-10-2019 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

10755/14-10-2019 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: 

«Οικονομική Προσφορά») του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

370.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Β. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με 

προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», η επιχείρηση «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή καθώς αποτελεί την μοναδική υποβληθείσα προσφορά, 

όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ. 

 

Δεδομένου ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 113/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και επομένως δεν υπήρχε λόγος να δοθεί 10ημερη προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 11422/1-11-2019 Πρόσκληση 

Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

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

επιχείρηση: «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία 

καλούνταν να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.6.2. της υπ’ αριθ. 8408/23-08-2019 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5  αυτής. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 15η του μήνα Νοεμβρίου, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και στον έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και 

συνέταξε το υπ’ αριθ. 12190/15-11-2019 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 

του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»). 

 

Το υπ’ αριθ. 12190/15-11-2019 σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 

της διακήρυξης) και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του 

ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
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απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης». 

 

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». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 8408/23-08-2019 (ΑΔΑΜ «19PROC005481750 2019-08-28) διακήρυξη του Διεθνούς 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια 

πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», 

2. την υποβληθείσα προσφορά, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 10698/11-10-2019 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης του (υπο) φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»),  

5. το υπ’ αριθ. 10755/14-10-2019 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 

6. την υπ’ αριθ. 113/2019 (ΑΔΑ:6ΕΤ5Ω6Ι-Ω1Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, περί «Έγκρισης των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: ″Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου 

Αγιάς″», 

7. την υπ’ αριθ. 11422/1-11-2019 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

8. το υπ’ αριθ. 12190/15-11-2019 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 12190/15-11-2019 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του Διεθνούς Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος 

έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

Β. Να κατακυρώσετε τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια 

πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», στην επιχείρηση: «MERCEDES BENZ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολική προσφερόμενη τιμή 297.500,00 € 

(ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

240): «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της 

Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 

«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 

Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 209/2018 ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό 

έτος 2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

308/2138/15-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 62/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΤΒΩ6Ι-ΘΜ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 44546/19-

04-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 

Έγκρισης στο ΠΔΕ της ΣΑΕ 055  σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2019ΣΕ05500003 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας και το γεγονός ότι η προμήθεια: «Προμήθεια 

πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς» εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο 

τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 105/2019 (ΑΔΑ: ΡΠΡΑΩ6Ι-ΕΞΦ) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και της 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 

2019», 

- την υπ’ αριθ. 90/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια: 

“Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθ. 113/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΤ5Ω6Ι-Ω1Ξ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: “Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις 

Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθ. 539/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΙ9Ω6Ι-ΒΤΘ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου  Αγιάς με την 

οποία δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 370.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.64.7132.02 του  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια: «Προμήθεια πολυμηχανήματος 

έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς»,  

- την υπ’ αριθ. 8408/23-08-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«19PROC005481670 2019-08-28»-Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΖ9ΕΩ6Ι-ΙΗΗ), 

- την με αριθμό 29/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, για την 

προμήθεια: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς»,  

- το υπ’ αριθμ. 10698/11-10-2019 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

- το υπ’ αριθμ. 10755/14-10-2019 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 
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- το υπ’ αριθμ. 12190/15-11-2019 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 12190/15-11-2019 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με 

προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

Β. Κατακυρώνουμε τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια: «Προμήθεια 

πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς», στην επιχείρηση: «MERCEDES BENZ 

ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ: 094104612 με συνολική προσφερόμενη τιμή 

297.500,00€ (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Γ. Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου 

Αγιάς» θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 02.64.7132.02 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019, σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 370.000,00€ με την υπ’ αριθ. 539/2019 

(ΑΔΑ: 6ΑΙ9Ω6Ι-ΒΤΘ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. Η Προμήθεια χρηματοδοτείται με το από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ055) με κωδικό έργου: 2019ΣΕ05500003, βάσει της υπ’ αριθ. 

402/2019 (αρ. πρωτ.: 44546/19-04-2019) Απόφασης Ένταξης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

Δ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 124/2019. 

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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