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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.12.2018 

Αριθμ. πρωτ.: 10707 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

144/2018 
από το πρακτικό της 29

ης
/27.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 9
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 16:00 συνήλθε 
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10607/21.12.2018 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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                                                 

  

Απόντες 
5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος                                                  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 9
ο
: Έγκριση του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 129/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των 

όρων της διακήρυξης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη 

του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10075/06-12-2018, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «18PROC004134900 2018-

12-06», κατά την παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν.4412/2016. 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη 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 Έργων με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης αξίας 

έως 1.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 2/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος συνολικά τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

παραδεκτές από την αρμόδια Επιτροπή, καθώς προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικών και εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για 

την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Η Επιτροπή προέβη στην κατάρτιση πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές, ο οποίος κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

 

Πίνακας Κατάταξης Παραδεκτών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας 

 

Μειοδότης 

 

Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης (%) 

1. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ 
5,00% (πέντε τοις 

εκατό) 

2. Κ. Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
4,00% (τέσσερα τοις 

εκατό) 

3.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  3,00% (τρία τοις εκατό) 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

αποτελούμενη από τους:  

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Δημήτριο Γουργιώτη, Δημοτικό Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Βασιλική Λύγδα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού 

Αναδόχου συνέταξε το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 σχετικό Πρακτικό Ι.  

 

Το Πρακτικό Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1(ζ) του άρθρου 4 της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση 

του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης 

στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει», καθώς και 

τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1(ε) του Ν. 4412/2016. 
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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) τους όρους της υπ’ αριθ. 10075/06-12-2018 Διακήρυξης, 

2) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3) το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου», που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Να εγκρίνετε την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ» ως 

προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή με μέση έκπτωση 5,00% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από 

το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Γ. Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί ένσταση, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 10075/06-12-2018 Διακήρυξης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε 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 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2018, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθ. 208/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: «Έγκριση 

της 8
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8
ης

 τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων 2018», με την οποία εγγράφηκε η σχετική πίστωση 25.000,00€ στους κ.α. εξόδων 

02.30.7323.03 και 02.30.7323.04 με αντίστοιχο τίτλο: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016)» και «Κατασκευή λιθόστρωτου 

καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018)», 

- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «Κατασκευή λιθόστρωτου 

καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου» εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 208/2018 (ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

με θέμα: «Έγκριση της 8
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8
ης

 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018», 

- την υπ’ αριθμ. 202/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της μελέτης του 

έργου: “Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου ” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής 

του», 

- την υπ’ αριθ. 10075/06-12-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας με ΑΔΑΜ 

«18PROC004134900 2018-12-06», 

- τις υπ’ αριθμ. 509/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΙ0Ω6Ι-ΤΦΟ) και 510/2018 (ΑΔΑ: Ω7ΣΡΩ6Ι-0ΓΤ) αποφάσεις του 

διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με τις οποίες διατέθηκε η σχετική πίστωση για την εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου», 

- την με αριθμό 31/2018 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / 

Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου», που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, 

- την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 10615/21-12-2018 Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου», που συνέταξε η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Β. Αναδεικνύουμε  προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου:  «Κατασκευή λιθόστρωτου 

καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου», την Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ», γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

με μέση έκπτωση 5,00% (ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 10615/21-12-2018 

Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής. 

ΑΔΑ: 6Κ9ΒΩ6Ι-ΕΛΟ



Σελίδα 5 από 5 

Γ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού  Μεγαλοβρύσου» θα βαρύνει 

τους Κ.Α. των εξόδων 02.30.7323.03 και 02.30.7323.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018, σε βάρος των οποίων έχει διατεθεί η σχετική πίστωση ποσού 25.000,00€ με τις υπ’ αριθμ. 509/2018 

(ΑΔΑ: 6ΛΙ0Ω6Ι-ΤΦΟ) και 510/2018 (ΑΔΑ: Ω7ΣΡΩ6Ι-0ΓΤ) αποφάσεις του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Έργα & επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016 και 2018 αντίστοιχα 

 

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

οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 10075/06-12-2018 Διακήρυξης του Δημάρχου 

Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ «18PROC004134900 2018-12-06». 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2018. 

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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