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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 27/2021 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική «δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του, ύστερα από την από 8164/24-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
(άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 
 Ο Πρόεδρος της επιτροπής συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα μέλη 
τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και ομόφωνα συμφώνησαν για την 
συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ    
( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
   

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Τόπη  Ζωή   

2. Κυρίτσης Γεώργιος  2.     

3. Βλάχος Αθαν.                         

4. Κρικώνης  Χρήστος   
 

5. Κολλάτος Κων.  
 

6. Τσεργάς Κων/νος  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

ΘΕΜΑ (7ο) «Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ’»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 237) 
    

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  
 

  Με την υπ’ αριθ. 179/2021 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την  αριθ. 8/2018 τεχνική Μελέτη, 
καθώς  και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ»,  προϋπολογισμού 
δαπάνης 299.999,66 €  με  το ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020», Δράση 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (απόφαση ένταξης 4947/23-12-
2019) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑ 082/1, ΣΑΕ: 
ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000, με συγχρηματοδότηση 80% με το Ε.Γ.ΤΑ.Α . 
 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 1ο Πρακτικό (Α/Α 183827 
ΕΣΗΔΗΣ)  της Δημοπρασίας για την έγκρισή του ή μη . 
 

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

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών του έργου με Α/Α 183827 (ΕΣΗΔΗΣ) : 



«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟ» 
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Πυργετός,  24 – 12 - 2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



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

 

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους  Το   Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων & Κοινοτήτων», Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», Τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 
και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021), Τον  Ν. 3852/10: "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης",  Την υπ’ 
αριθμ. Α/Α 541 Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τον ΚΑΕ.  61.7341.02  του 
προϋπολογισμού του έτους 2021, την με αριθμ. 179 / 2021 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 183827 ΕΣΗΔΗΣ) και  το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ», όπου ππρροοσσωωρριιννόόςς  μμεειιοοδδόόττηηςς αναδείχθηκε ηη  εερργγοολληηππττιικκήή 

εεππιιχχεείίρρηησσηη  ««ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  ‘’ΖΗΣΑΚΗΣ Ι. – ΜΑΙΜΑΡΗΣ ΑΘ.’’»,   με μέση 
έκπτωση  4455,,0099   %%.. 

 

Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες  
από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης αποτελέσματος, της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   237/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 

 
 

 Σίμος Βασίλειος  


