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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 (9ο) «Έγκριση Πρακτικού  I, διαγωνισμού, για το έργο: ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’»            
Αριθμός   Απόφασης   ( 130)
  

 Με την υπ’ αριθ.  52/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγινε η
έγκριση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την  αριθ. 1/2019 τεχνική Μελέτη, καθώς
και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:   ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΤΕΜΠΩΝ’’,   προϋπολογισμού
δαπάνης 4.357.445,00 Ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών
μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
συνομολογείται  με  δανειακή  σύμβαση  μεταξύ  του  Κύριου  του  Έργου  και  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  αποπληρώνεται  από  πόρους  του  Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  του Υπουργείου Εσωτερικών  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,  μετά  από  έλεγχο  των  κατατιθέμενων
δικαιολογητικών, έστειλε το με.  ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 89889 Πρακτικό Ι της Δημοπρασίας για την
έγκρισή του ή μη .

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

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  (Ι)
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του
Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή και  υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.  2α)
(επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών)
σύμφωνα: 
α) με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  για  σύναψη δημοσίων  συμβάσεων κάτω των  ορίων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
β) τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: [20PROC006663102) 

Τίτλος έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 89889)











ΛΑΡΙΣΑ 22.07.2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

……………………………………………………………………………….………..…………………………………………………….
Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους το Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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.  55/2018 Απόφαση  ΔEYA  ΤΕΜΠΩΝ  περί  αποδοχής  υποβολής  πρότασης
χρηματοδότησης του έργου, την υπ΄ αριθμ. 121/2019 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Τεμπών αποδοχής
ένταξης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Τεμπών», το υπ’ αριθ. πρωτ.
192/05-03-2020 πρωτογενές  αίτημα  με  ΑΔΑΜ:  20REQ006382685  2020-03-05,  την  υπ’
αριθμ.  Α/Α43/20-03-2020 Απόφασης  ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά
τον  Κ.Α. 04.15.11.03.0200  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2020,  την  με  αρ.  πρωτ.
43756/07-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Η9465ΧΘ7-ΔΓΘ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την
Ένταξη  της Πράξης  στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων
ύδρευσης»,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  I  του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  την με



αριθμ.  52/2020 απόφαση ΟΕ Δήμου Τεμπών έγκρισης των όρων διακήρυξης και τευχών
δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Τεμπών»,  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  Πρακτικό  Ι και   το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού,  για  την  ανάδειξη
εργολάβου  εκτέλεσης  του  έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ
ΤΕΜΠΩΝ’»,  όπου  μειοδότηςμειοδότης αναδείχθηκε  ο  οικονομικός  φορέας « «ΑΤΡΑΞ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,   με μέση έκπτωση  57,9457,94  % %..

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   130/2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.


