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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 (8ο) «Έγκριση Πρακτικού (3ο Στάδιο) Διαγωνισμού, για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’ (κατακύρωση)»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 129) 
    

 Με την αριθ. 61/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ». 
 
 Με την αριθ. 114/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε το Πρακτικό (Στάδιο 2ο) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ». 
 

 Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού αναφέρει τα παρακάτω: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
 

ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΗ7-ΒΟΧ



ΣΤΑΔΙΟ 3 o:  ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στο Μακρυχώρι σήμερα την 31
η
 του μηνός Ιουλίου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., 

στο γραφείο της προσδιορισμένης από τη διακήρυξη αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 01/15-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΚΩΗ7-Κ2Υ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση 
και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 91039, της υπ’ αριθ. 2843/27-04-2020 διακηρύξεως που αφορά την «Προμήθεια και 
Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Τεμπών» συνολικού προϋπολογισμού 235.399,98€  με το Φ. Π. Α 24%, οι όροι της οποίας 
διακήρυξης  εγκρίθηκαν με την αριθ. 61/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής : 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αντιπρόεδρος Χατζή Γεωργία 

2. Τακτικό Μέλος Μπαρμπούτη Βασιλική  

3. Τακτικό Μέλος Βλάχου Αικατερίνη  

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος καθότι με το άρθρο 75, παρ. 2 του Ν.3852/2010, αν 
απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.  
 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

 Την υπ.’  αριθμ. 61/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών σχετικά με τον 
καθορισμό των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
προμήθειας. 

 Την υπ’ αριθ. 2843/27-04-2020 διακήρυξη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Τεμπών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

 Την υπ’ αριθ. 93/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών η οποία 
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες  στις  24-06-2020  όπως προκύπτει  από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ   και αφορά την έγκριση του Πρακτικού 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ “Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”, την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών  που είναι η 3

η
 Ιουλίου 2020. 

 Tην υπ’ αριθ. 114/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών που αφορά 
την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ “ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - 
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ’’  

 Την με αριθ. Πρωτ. 6281/21-07-2020 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού,  

 η Επιτροπή  συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό “91039” και διαπίστωσε 
ότι:  

 με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ο προσωρινός ανάδοχος 
υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης την 27

η 
-07-.2020 

λαμβάνοντας αριθμό συστήματος 172938 και ακολούθως τον φυσικό φάκελο στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. πρωτ. 6733/30-07-2020. 

 Συνεπώς, η ηλεκτρονική υποβολή καθώς και η κατάθεση του φυσικού φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι εμπρόθεσμες και κατά τον επιβαλλόμενο τύπο 
(σφραγισμένο φάκελο).  

 Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή  προέβη στην μονογραφή και στη αποσφράγιση του 
Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της άνω  εταιρείας. 

ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΗ7-ΒΟΧ



 Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο 
φάκελο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους. 

 Ειδικότερα, στο φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που 
κατατέθηκαν, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

Απόσπασμα Ποινικό μητρώο Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος)  
Απόσπασμα Ποινικό μητρώο Μαρίνας Τσιρώνης (Αντιπρόεδρος  ΔΣ) 
Απόσπασμα Ποινικό μητρώου Σταύρου Λιάλιου  (Μέλος ΔΣ) 
Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης μέσω taxisnet 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ  της Παρκοτεχνικής Α.Ε. εν ισχύ σήμερα 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ  της Παρκοτεχνικής Α.Ε. εν ισχύ κατά την υποβολή της 
προσφοράς  
Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΜΕΔΕ Βασιλείου Λιάλιου (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) εν ισχύ 
σήμερα και κατά την υποβολή της προσφοράς  
Φορολογική Ενημερότητα εν ισχύ 
Φορολογική Ενημερότητα εν ισχύ κατάτην υποβολή της προσφοράς 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης-μη αναστολής 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εξυγίανσης 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αναγκαστικής διαχείρισης-πτωχευτικού συμβιβασμού 
Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης και ονομαστικοποίησης των μετοχών  
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αναλυτικής εκπροσώπησης 
Πιστοποιητικό ISO14001 της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Πιστοποιητικό δαπέδων ασφαλείας ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177, ΕΝ 71-3 ΚΑΙ ΕΝ71-2  

 

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: στο σύνολο των υποβληθέντων (ηλεκτρονικώς και 
ταχυδρομικώς) δικαιολογητικών κατακύρωσης  (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του 
διαγωνισμού 
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού  

Εισηγείται: 
Την Έγκριση του παρόντος Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισμού.  
 Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού «Διακήρυξη για τη  Προμήθεια και Τοποθέτηση 
εξοπλισμού παιδικών χαρών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τεμπών» και την 
ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του οικονομικού φορέα «Παρκοτεχνική Α.Ε.». 
Τη σύναψη σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «Παρκοτεχνική Α.Ε.» με έδρα Ν. Σάντα Κιλκίς τηλ. 
2341064700 και Α.Φ.Μ. 998562423 Δ.O.Y. Κιλκίς, έναντι ποσού 187.560,00 χωρίς Φ.Π.Α  ήτοι 
232.574,40 με Φ.Π.Α.                     
Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της εν λόγω 
προμήθειας.  
Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως       
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

 

ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΗ7-ΒΟΧ



 Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής αφού  έλαβαν υπόψη το Πρακτικό (3o Στάδιο) 
της δημοπρασίας, τις διατάξεις του Ν. 3463/06, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του 
Ν.4412/2016, και μετά από διαλογική συζήτηση. 

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

 
Α.  Την έγκριση του Πρακτικού (3ο Στάδιο)  του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ».  
 
Β.  Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» στην εταιρία: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», 
στην τιμή των 118877..556600,,0000 € χωρίς ΦΠΑ [ποσό 118877..556600,,0000  €€   πλέον ΦΦΠΠΑΑ  2244%%  4455..001144,,4400  €€,,    
σύνολο 223322..557744,,4400 €€]]  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   129/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 

ΑΔΑ: ΩΡΩΨΩΗ7-ΒΟΧ
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