
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Μακρυχώρι 23-09-2015 
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Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ              
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 18 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 9634/14-09-15  πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.    Τσούγιας Χρήστος 

2. Ζάχος Βασίλειος                    2.    Μανώλης Γεώργιος 

3. Διψάνας Αχιλλεύς                         

4. Έξαρχος Γεώργιος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   

6. --   

7. --  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (1ο). «Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την : ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»             
Αριθμός   Απόφασης ( 105 ) 
    
 Με την αριθ. 89/2015 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 
Αποδοχή του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών &  τεχνικών προσφορών για την : 
‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’ και ορίστηκε ως ημερομηνία αποσφράγισης της Οικονομικής 
Προσφοράς του προσφέροντα, που κατά το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής 
προσφοράς κρίθηκε Αποδεκτός,  η 4η Σεπτεμβρίου 2015. 
 
 Πράγματι στις 04-09-2015 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών  για την: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 1/2015 μελέτης και 
την υπ’ αριθ. 6722/26-6-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Τεμπών. 
 
 Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω: 
«…………………. 
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος έχοντας υπόψη: 

 την αριθ. πρωτ. 6722/2015 Διακήρυξη, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό και τις ανάγκες του Δήμου . 
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 την υπ’ αριθ. πρωτ. 89/24-8-2015 απόφαση την οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 
τεχνικών προσφορών. 

 Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού τον αριθμό 12232,1 και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

 η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν η 20
η
 Ιουλίου 2015 & ώρα 08:00 πμ, 

 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 24
η
 Ιουλίου 2015 & ώρα 

15:00μμ και 

 η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ήταν  η 29
η
 Ιουλίου 

2015 & ώρα 10:00 π.μ. 
1. η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών  προσφορών ήταν  η 4

η
 

Σεπτεμβρίου  2015 & ώρα 12:00 π.μ. 
 
Η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών  προσφορών συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα αρμόδια διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 12232,1 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί, 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορά από τον 
παρακάτω προμηθευτή: 
(1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (προσφορά 13757) με χρόνο 
υποβολής προσφοράς την 22/07/2015 18:07:40 
 
Ακολούθως, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός χαρακτηρίστηκε από το σύστημα στην κατάσταση : 
«Αξιολόγηση σε εξέλιξη: Δικαιολογητικά / Οικονομική  (Αποσφραγίστηκε)».  
 
Διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε κατέθεσε προσφορά για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού, δηλαδή και για τις τέσσερις (4) 
ομάδες, ήτοι κινητό διάδρομο πρόσβασης σε 3 σημεία, αμφίβιο πλωτό αμαξίδιο, κινητή τουαλέτα 
με νιπτήρα και ειδικό κάδο απορριμμάτων, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
104.475,34€ (καθαρό ποσό  84.939,30€ και Φ.Π.Α. 19.536,04€)  
 
Με το παρόν πρακτικό, επισυνάπτουμε την προσφορά που αφορά τον παραπάνω ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό όπως εκτυπώθηκαν από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της στην αρμόδια Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Τεμπών για την έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής / απόρριψης. 
 
Η Απόφαση αποδοχής / απόρριψης της Οικονομικής Επιτροπής θα υποβληθεί αρμόδια στο σύστημα 
και να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 και του Π.Δ. 
60/2007, ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, 
με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε 
υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο 
κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως 
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδρομείου. 

………………………………………………………………………..…………………………………………………….» 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την Αποδοχή του Πρακτικού διενέργειας 
Διαγωνισμού – ηλεκτρονική αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών για την «Εφαρμογή 
Συστήματος Υποδομής Βασικού εξοπλισμού ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Τεμπών» και 
την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
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 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά 
 
 Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  
2. Την αριθ. 1/2015 μελέτη και την αριθ. 6722/26-6-2015 Διακήρυξη Δημάρχου Τεμπών, 
3. Τις αριθ. 74/2015 «Καθορισμός όρων» & 89/2015 «Αποδοχή Πρακτικού Αποσφράγισης 

τεχνικών προσφορών» αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. 
4. Τις αριθ. 98/2013 «Περί πρόθεσης ένταξης», 68/2015 «Αποδοχή απόφασης ένταξης» & 

71/2015 «Αποδοχή της 1/15 τεχνικής μελέτης»  
5. Τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
1. Αποδέχεται  το Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού – ηλεκτρονική αποσφράγιση 

οικονομικών προσφορών για την για την ανάδειξη προμηθευτή / προμηθευτών: 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» και εγκρίνει το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το 
οποίο: ο προσφέρων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  κατέθεσε προσφορά  για  όλες τις ομάδες του 
διαγωνισμού, δηλαδή και για τις τέσσερις (4) ομάδες, ήτοι κινητό διάδρομο 
πρόσβασης σε 3 σημεία, αμφίβιο πλωτό αμαξίδιο, κινητή τουαλέτα με νιπτήρα 
και ειδικό κάδο απορριμμάτων, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
104.475,34€ (καθαρό ποσό  84.939,30€ και Φ.Π.Α. 19.536,04€)  
 

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σύμβασης.  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   105/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
        Τσάτσαρης Χρήστος 
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