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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 20/2020 πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις 21 του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’ το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική
«κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση,  στο πλαίσιο  λήψης μέτρων αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού
της  διάδοσής  του,  ύστερα  από  την  με  αριθ. πρωτ.  7221/17-08-2020  πρόσκληση  του
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (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  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ):

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ        Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
1. Μητσογιάννης Νικ. 1. Γκατζόγιας Παν.
2. Κυρίτσης Γεώργιος         2.     Τσεργάς Κων/νος     
3. Ζαρδούκας Κων. 3. Κρικώνης  Χρήστος       
4. Κολλάτος Κων.

5. --

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  και  αφού πρώτα
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα  της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ  (7ο)  «Έγκριση  1ου Πρακτικού,  διαγωνισμού,  για  το  έργο:  ‘ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΑΠΕ  ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  –
ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ’»            
Αριθμός   Απόφασης   ( 128)
  

 Με την υπ’ αριθ.  96/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγινε η
έγκριση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την  αριθ. 4/2019 τεχνική Μελέτη, καθώς
και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:  ‘ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ’,  προϋπολογισμού δαπάνης 426.000,00 €  με  το ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 - 2020» (Συγχρηματοδότηση
Ε.Τ.Π.Α.) ΚΔΕ 2019ΕΠ00610041 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού . 



Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, μας  έστειλε το 1o Πρακτικό (Α/Α 88778 ΕΣΗΔΗΣ)
της Δημοπρασίας για την έγκρισή του ή μη .

Το Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού αναφέρει τα παρακάτω:
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
(Α/Α  88778, ΕΣΗΔΗΣ) :

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
ΛΥΚΕΙΟ  ΓΟΝΝΩΝ»

Την 01η.07ου.2020 με την υπ’  αρ.  107  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών
(ΑΔΑ: ΨΟΑΗΩΗ7-16Φ), συγκροτήθηκε Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων
συμβάσεων για το έργο « ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ » αποτελούμενη από τους:

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 3η -07ου -2020 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 08.00 π.μ.
Ως καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών είχε οριστεί η  21η -7ου -2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ .
Την 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 , ημέρα Τρίτη , η παρακάτω επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Προέβη
σύμφωνα  με  την  πρόβλεψη  της  εγκεκριμένης  διακήρυξης,  την  11:00π.μ.,  στην  ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους Οικονομικούς Φορείς,
με σκοπό την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Στην  συνέχεια  ανήρτησε  τον  κατάλογο  μειοδοσίας  όπως  αυτός  παρήχθη  από  το  ηλεκτρονικό
σύστημα  στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένα  ηλ.  Διαγωνισμού».  Επίσης  μέσω  του  συστήματος
«Επικοινωνία»,  ενημέρωσε  τους  συμμετέχοντες  ώστε  να  λάβουν  γνώση του σχετικού  πίνακα.  Ο
κατάλογος μειοδοσίας προσαρτάται συνημμένος στο παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Ακολούθως  η  Επιτροπή  προέβη,  κατά  σειρά  μειοδοσίας,  στον  έλεγχο  του  δικαιώματος  όσων
υπέβαλλαν  τους  Ηλεκτρονικούς  Φακέλους  των  Προσφορών και  το  παραδεκτό  των  Οικονομικών
Προσφορών που καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας στο πρακτικό της επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ) και βρέθηκε ότι η Οικονομική προσφορά του 8ου μειοδότη «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» δεν φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και αποτελεί αιτία αποκλεισμού του
διαγωνιζόμενου από τον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 24.3 της οικεία διακήρυξης.
Στη  συνέχεια  η  Ε.Δ.  προέβη  στον  έλεγχο  της  ομαλής  σχέσης  μεταξύ  των  επί  μέρους  ποσοστών
έκπτωσης ενός εκάστου οικονομικού φορέα (έλεγχος ομαλότητας), βάσει της παραγωγής ψηφιακού



αρχείου μέσα από  το  υποσύστημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ).  Όλες  οι  οικονομικές  προσφορές  βρέθηκαν
ομαλές.
Η επιτροπή διαγωνισμού επικοινώνησε εγγράφως με τους εκδότες των υποβληθεισών εγγυητικών
επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σημειώνεται ότι για τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ χρησιμοποιήθηκε
ο  ιστότοπος  «Έλεγχος  Εγκυρότητας  Εγγυητικής  Επιστολής»  του Ταμείου Μηχανικών  Εργοληπτών
Δημοσίων  Έργων  (ΤΜΕΔΕ),  ο  οποίος  βρίσκεται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
https://validate.tmede.gr/#/.
Αμέσως  μετά  η  Ε.Δ  και  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  απαντήσεις  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  που
παρατίθενται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV  του  παρόντος  πρακτικού,  διαπίστωσε  ότι  όλες  οι  εγγυητικές
επιστολές  συμμετοχής  είναι  γνήσιες  και  επομένως  ο  πίνακας  κατάταξης  των  παραδεκτών
προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται ως εξής :

Στην συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  του  1ου  μειοδότη  «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ  ΑΘ.  &  ΣΙΑ  ΕΤΕ»
διαπιστώθηκαν ελλείψεις όσον αφορά στη συμπλήρωση του μέρους ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ζητήθηκαν
μέσω  της  λειτουργίας  «επικοινωνίας»  του  υποσυστήματος  διευκρινήσεις  την  31-07-2020  (ώρα
13:38:18). Ο οικονομικός φορέας παρείχε μέσω του υποσυστήματος τις απαραίτητες διευκρινήσεις
την 03-08-2020 (ώρα 09:11:54) εντός της οριζόμενης προθεσμίας και ως εκ τούτου η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή.
Στον  φάκελο  προσφοράς  του  8ου  μειοδότη  «Κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Α.Τ.Ε.  δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε.»
διαπιστώθηκαν ελλείψεις όσον αφορά στην προσφορά του. Από τον φάκελο έλειπαν η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής και το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ, καθώς και η οικονομική προσφορά δεν έφερε
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου η προσφορά του απορρίπτεται.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υπολοίπων οικονομικών φορέων προέκυψε ότι όλοι οι
προσφέροντες πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης γίνονται δεκτοί.

Τέλος η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε το πέρας του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραδίδει το παρόν στην Αναθέτουσα Αρχή εισηγούμενη προς αυτήν την
ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ»
με έκπτωση 49,45 %.
Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  από  την
κοινοποίηση  της  απόφασης  Έγκρισης  Αποτελέσματος,  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών                                                                    ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

                                                                                                                            ΖΗΣΗΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ
                                                                                                                         ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

……………………………………………………………………………….………..…………………………………………………….



Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους Το   Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
& Κοινοτήτων», Τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
Τον  Ν. 3852/10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης", την υπ’ αριθμ.   50/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
αποδοχής  υποβολής  πρότασης  χρηματοδότησης  του  έργου,   το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2629
/08/04/2020 πρωτογενές  αίτημα  με  ΑΔΑΜ:  20REQ006547201,  την  υπ’  αριθμ.  Α/Α333
Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τον Κ.Α. 61.7341.03  του προϋπολογισμού
του έτους 2020, την με αρ. πρωτ. 3806/17-10-2019 (ΑΔΑ:6ΥΦΨ7ΛΡ-Χ5Ζ) απόφαση Ένταξης
της Πράξης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  την με αρ.
πρωτ.  1589  /21-05-2020 (ΑΔΑ:6ΥΦΨ7ΛΡ-Χ5Ζ) απόφαση  Έγκρισης Διακήρυξης και Τευχών
Δημοπράτησης   της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την με
αριθμ. 96 / 2020 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  έγκρισης
των  όρων  διακήρυξης  και  τευχών  δημοπράτησης,  το  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού, 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

Ε γ κ ρ ί ν ε ι   το 1Ο Πρακτικό (Α/Α 88778 ΕΣΗΔΗΣ) και  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για
την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΑΠΕ  ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  –  ΛΥΚΕΙΟ  ΓΟΝΝΩΝ»,  όπου
προσωρινός μειοδότηςπροσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε  η εργοληπτικήη εργοληπτική επιχείρησηεπιχείρηση « «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝ. &
ΣΙΑ ΕΤΕ»,   με ποσοστό έκπτωσης  49,4549,45  % %..

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   128/2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη
               (υπογραφή)              (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μητσογιάννης Νικ.


