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από το πρακτικό της 21
ης

/20-10-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου». 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τρίτη 20/10/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10620/16-

10-2015 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. Σουλιώτης Θεόδωρος, Αναπληρωματικό Μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός και η υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευμορφία Ντουλούλη. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
 : Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου». 

 

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

έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Με 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 

εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» στον Άξονα 4, Μέτρο 413, Υπομέτρο 

L323 του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» / Προσέγγιση «Leader» με κωδ. 

ΟΠΣΑΑ: 938361. 

 

Με την με αριθμό 93/2015 (ΑΔΑ: Ψ44ΒΩ6Ι-ΑΒ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η με 

αριθμό 16/2015 επικαιροποιημένη μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου» που αφορά στη διακριτή κατηγορία φυσικού Αντικειμένου με κωδικό 41.1: Κτιριακές 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Εγκαταστάσεις – Έργα Υποδομής και Περιβάλλοντος χώρου, συνολικού προϋπολογισμού 72.533,10€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.  

 

Επιπλέον, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με ανοιχτή δημοπρασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3669/08.  

 

Κατόπιν, βάσει της με αριθμό 132/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου» και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με αρ. πρωτ. 9378/15-9-2015 περίληψη διακήρυξης της 

δημοπρασίας, η οποία δημοσιεύτηκε: στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18-09-2015 (ΦΕΚ 493/Τεύχος 

Διακηρύξεως Δημοσίων Συμβάσεων), στην Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «Ελευθερία» στις 17-09-2015, 

στην Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «Κόσμος» στις 17-09-2015, στην Ημερήσια Εφημερίδα «Γενική 

Δημοπρασιών» στις 17-09-2015, στην Ημερήσια Εφημερία «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 17-09-2015 

και στην Εβδομαδιαία εφημερίδα Ν. Λάρισας «Πρώτος Τύπος Φαρσάλων» στις 22-09-2015, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στην Αγιά, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» (επί 

της οδού Μεταξοχωρίου). 

 

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 4 ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους αποκλείστηκε ο 1 και έγιναν 

δεκτοί οι 3, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 6/10/2015 σχετικό Πρακτικό που συνέταξε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων που οι προσφορές 

τους κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Μειοδότης Ποσοστό Μέσης  Έκπτωσης (%) 

1. ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 5,00% (πέντε τοις εκατό) 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ 5,00% (πέντε τοις εκατό) 

3. Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4,00% (τέσσερα τοις εκατό) 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου 2015 για τη σύνταξη της σχετικής 

γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά του από 6/10/2015 

Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και ως εκ 

τούτου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς:  

Α) Να διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των δύο έγκυρων οικονομικών προσφορών που ταυτίζονται 

απόλυτα  με μέση έκπτωση πέντε  τοις εκατό (5,00 %), οι οποίες αντιστοιχούν στις προσφορές των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ», 

κατόπιν πρόσκλησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές και δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου.  

Β) Να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για το έργο: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου»  στη μειοδότρια προσφορά, με 

μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %), η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης 

που θα αναδειχθεί μετά από τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης. 

 

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 με αριθμό 131/2015 (ΑΔΑ: 696ΧΩ6Ι-Μ9Ι) περί ψήφισης (διάθεσης) της σχετικής πίστωσης, 

- την με αρ. πρωτ. 9378/15-9-2015 διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΕΠΩ6Ι-Υ4Β) του έργου: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου», 

- το από 6/10/2015 Πρακτικό του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του 

έργου, 

- όλα τα έγγραφα των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 
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- την από 19/10/2015 Πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τις Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ» για τη διεξαγωγή 

της δημόσιας κλήρωσης, 

εισηγούμαστε: 

 

Α) Να διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των δύο έγκυρων οικονομικών προσφορών που ταυτίζονται 

απόλυτα  με μέση έκπτωση πέντε  τοις εκατό (5,00 %), οι οποίες αντιστοιχούν στις προσφορές των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ», 

κατόπιν πρόσκλησης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές και δικαιούνται να 

παρίστανται στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου.  

Β) Να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός για το έργο: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» συνολικού προϋπολογισμού 

μελέτης 72.533,10 ευρώ (με το ΦΠΑ),  στη μειοδότρια προσφορά, με μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %), 

η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης που θα αναδειχθεί μετά από τη διενέργεια 

της δημόσιας κλήρωσης. 

Γ) Να αναθέσετε στην εργοληπτική επιχείρηση που θα αναδειχθεί μετά από τη διενέργεια της δημόσιας 

κλήρωσης την κατασκευή του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» έναντι συνολικής αμοιβής 56.021,49 ευρώ 

(χωρίς το ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.30.7341.02, στον οποίο έχει διατεθεί (ψηφισθεί) η 

σχετική πίστωση με την με αριθμό 131/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

Δ) Να αναθέσετε στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης του έργου.   

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Έγινα όλα αυτά πριν 

από 10-15 ημέρες, από μια Επιτροπή του Δήμου. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε για το αποτέλεσμα. Οι μέρες που 

πήραμε την εισήγηση του θέματος ήταν λίγες. Για την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός η Οικονομική Επιτροπή 

έπρεπε να  ενημερωθεί. Εμείς θα ψάχναμε για ποιό λόγο αποκλείσθηκε κάποιος από τον διαγωνισμό, τα 

δικαιολογητικά και όλα αυτά. Εμείς θα ψηφίσουμε "παρών" γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το μελετήσουμε». 

 

Ακολούθησε η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των δύο έγκυρων οικονομικών προσφορών που 

ταυτίζονται απόλυτα και συγκεκριμένα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. 

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ», των οποίων οι εκπρόσωποι παραβρίσκονται. 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε προέκυψε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση 

«ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

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

- τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, 

- τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 

206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 93/2015 (ΑΔΑ: Ψ44ΒΩ6Ι-ΑΒ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 

μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, 

- την υπ’ αριθμ. 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της 4
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και της 3
ης

 τροποποίησης του 

τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015», με την τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 212/2014 (ΑΔΑ: 65Λ1Ω6Ι-ΓΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής 

της απόφασης ένταξης,  

- το με αριθμ. πρωτ. 15292/14-08-2015 (ΑΔΑ:7ΔΖ0465ΦΘΗ-Β2Χ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» περί Προέγκρισης της 

Δημοπράτησης του εν λόγω έργου, 
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- την υπ’ αριθμ. 156/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΔΩ6Ι-106) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 

«Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου», 

- την υπ’ αριθμ. 132/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης 

για τη δημοπράτηση του έργου: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”», 

- την υπ’ αριθμ.131/2015 (ΑΔΑ: 696ΧΩ6Ι-Μ9Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 15
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 9378/15-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΖΕΠΩ6Ι-Υ4Β)  διακήρυξη του έργου: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου», 

- το από 6/10/2015 Πρακτικό του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του 

έργου, 

- όλα τα έγγραφα των φακέλων των διαγωνιζόμενων, 

- την από 19/10/2015 Πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τις Εργοληπτικές 

Επιχειρήσεις «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΚΑΡΑÏΣΚΟΣ» για τη 

διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης, 

- το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε, 

- την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Καλαγιάς Γρηγόριου, 

- το γεγονός ότι τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

δήλωσαν «παρών», 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α) Εγκρίνει το από 6/10/2015 Πρακτικό του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη του 

αναδόχου του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου», όπως αυτό συντάχθηκε και διαμορφώθηκε από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Β) Κατόπιν της διενέργειας δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των δύο έγκυρων οικονομικών προσφορών που 

ταυτίζονται απόλυτα, κατακυρώνει τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμού για το έργο: «Ίδρυση 

κειμηλιοφυλακείου» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 72.533,10€ (με το ΦΠΑ),  στη μειοδότρια 

προσφορά, η οποία αντιστοιχεί στην προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. 

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με Α.Φ.Μ.: 111208286, με μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %). 

 

Γ) Αναθέτει στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΗΤΑΣ Γ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ», με Α.Φ.Μ.: 111208286, 

την κατασκευή του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» έναντι συνολικής αμοιβής 56.021,49€ (χωρίς το 

ΦΠΑ 23%).  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.30.7341.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2015 

με τίτλο: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου (Απόφαση ένταξης 20419/3-11-2014 LEADER)», σε βάρος του 

οποίου έχει διατεθεί (ψηφισθεί) πίστωση 72.533,10€ με την υπ’ αριθμ. 131/2015 (ΑΔΑ: 696ΧΩ6Ι-Μ9Ι)  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Δ) Αναθέτει στο Δήμαρχο Αγιάς τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης του έργου.   

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και  Τριανταφύλλου Αθανάσιος που 

δήλωσαν «παρών» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΙΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ
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