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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Οικονομική Επιτροπή 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 2622/17-3-2015 

Αριθμός Απόφασης 

43/2015 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 
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Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 6
ης

/17-3-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 2
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής 

πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς». 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Τρίτη 17/3/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

2514/13-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ. Ιωάννης Σπανός.  

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής 

πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς». 

 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 
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«Με την με αριθμό 220/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη του 

έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» και με την με αριθμό 14/2015 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου με πρόχειρο 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του. 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η από 907/30-01-2015 (ΑΔΑ: 646ΥΩ6Ι-7Χ8) διακήρυξη της δημοπρασίας, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή Εφημερίδα Λάρισας «Κόσμος». 

 

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία πέντε (5) ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους αποκλείστηκε ο 

ένας (1) και έγιναν δεκτοί οι τέσσερις (4), για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 

10/02/2015 σχετικό πρακτικό που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο πίνακας 

κατάταξης των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας  διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Μειοδότης Ποσοστό Μέσης  έκπτωσης 

(%) 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 12,00% (δώδεκα τοις εκατό) 

2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 11,00% (έντεκα τοις εκατό) 

3. ΜΠΕΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,00% (δέκα τοις εκατό) 

4. Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 9,00% (εννιά τοις εκατό) 

 

Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2015 για τη σύνταξη της σχετικής 

γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά του πρακτικού 

δημοπρασίας της 10ης Φεβρουαρίου 2015 του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ 

Αγιάς» δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και ως εκ τούτου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου στην μειοδότρια προσφορά, η οποία 

αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ με μέση 

έκπτωση 12,00 (δώδεκα τοις εκατό) %. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη  

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987, 

- τις διατάξεις του Ν. 3669/2008,  

- την διακήρυξη του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς», 

- το από 10/02/2015 πρακτικό του πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του 

αναδόχου του έργου, 

- όλα τα έγγραφα των φακέλων των διαγωνιζόμενων , 

 

εισηγούμαστε: 
Α) Να εγκρίνετε την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή μεταλλικής 

πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» στη μειοδότρια προσφορά, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» με μέση έκπτωση 12,00% (δώδεκα τοις 

εκατό). 

Β) Να αναθέσετε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» την κατασκευή του 

έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» έναντι συνολικής αμοιβής 29.513,11 ευρώ 

(χωρίς το ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7322.01, στον οποίο έχει διατεθεί 

(ψηφισθεί) η σχετική πίστωση με την με αριθμό 13/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΒΙΩ6Ι-ΕΝΖ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

Γ) Να αναθέσετε στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου».   
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987, 

- τις διατάξεις του Ν. 3669/2008,  

- την υπ’ αριθμ. 220/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της 

μελέτης: «Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς"», 

- της υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής 

πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς», 

- την με αριθμ. πρωτ. 907/30-01-2015 (ΑΔΑ: 646ΥΩ6Ι-7Χ8) διακήρυξη του έργου: «Κατασκευή 

μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς», 

- το από 10/02/2015 πρακτικό του πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

του αναδόχου του έργου, 

- όλα τα έγγραφα των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

- την υπ’ αριθμ. 13/2015 (ΩΝΒΙΩ6Ι-ΕΝΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 2
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»,   

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνει το από 10/02/2015 πρακτικό του πρόχειρου δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς», όπως 

αυτό συντάχθηκε και διαμορφώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

2. Κατακυρώνει τον πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή μεταλλικής 

πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» στη μειοδότρια προσφορά, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ»  με Α.Φ.Μ.: 121876432 με μέση 

έκπτωση 12,00% (δώδεκα τοις εκατό). 

 

3. Αναθέτει στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» την κατασκευή του 

έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς» έναντι συνολικής αμοιβής 29.513,11 

ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.30.7322.01, στον οποίο έχει 

διατεθεί (ψηφισθεί) η σχετική πίστωση με την με αριθμό 13/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΒΙΩ6Ι-ΕΝΖ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς.  

 

4. Αναθέτει στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης του 

έργου.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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