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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  10 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2615/05-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 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. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κοντογιάννης Ιωάννης  2.    Κολλάτος 

3. Ζαρδούκας Κων/νος*                                   

4. Βλάχος Αθανάσιος  
 

5. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

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 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ’ (κατακύρωση)»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 104) 
    

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  
 

  Με την υπ’ αριθ. 211/2021 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την  αριθ. 24/2018 τεχνική 
Μελέτη, καθώς  και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΡΑΨΑΝΗΣ»,  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 568.000,00 €  με  το ΦΠΑ.  
 Με την αριθ. 65/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε το 1o  Πρακτικό για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΡΑΨΑΝΗΣ» (προσωρινός ανάδοχος). 
 Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, μας  έστειλε το 2ο Πρακτικό (Α/Α 
185890)  της Δημοπρασίας για την έγκρισή του ή μη . 
 

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

ΑΔΑ: 9462ΩΗ7-22Η



2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Α/Α  185890 ΕΣΗΔΗΣ): 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Mε την υπ’ αρ. 228/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2022, 
αποτελούμενη από τους: 
 
1 

 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ Γεωργία  

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
2 

 
ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γεωργία  

ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

 
3 

 
ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο 

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Α/Α 
185890 ( ΕΣΗΔΗΣ)  είχε οριστεί  η  20 η /01ου/2022,  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  15:00 μ.μ . 
Την 26η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού. 
Μετά την παραλαβή και των εξηγήσεων για την αιτιολόγηση  των ασυνήθιστα χαμηλών  προσφορών, 
η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 04η -03ου -2022, συνέταξε και ολοκλήρωσε το 1ο Πρακτικό της 
ανακηρύσσοντας τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

Στις 05 ΜΑΙΟΥ  2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 12.00΄ π.μ. η επιτροπή, αποτελούμενη από τους : 
 
1 

 
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ Γεωργία  

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
2 

 
ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γεωργία  

ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

 
3 

 
ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο 

ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΜΕΛΟΣ 

 

συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου.  
Η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 
της ολοκλήρωσης του Πρακτικού Ι και συγκεκριμένα : με την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε το από 04.03.2022 πρακτικό Δημοπρασίας του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ» σύμφωνα με το οποίο  ο 
προσωρινός ανάδοχος  του έργου ήταν ο  οικονομικός φορέας “ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ” . 
Αφού αναρτήθηκε η απόφαση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» για ενημέρωση όλων των 
συμμετεχόντων και παρήλθε το διάστημα των προδικαστικών προσφυγών και δεν υποβλήθηκε 
καμία προδικαστική προσφυγή, αναρτήθηκε στις 27-04-2022 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»,  η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2444/27-04-2022 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη ώστε 
εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από τη κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα, τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης  που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, τόσο κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. 
Η επιτροπή ήλεγξε το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα 
δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» την  29η 
/04ου /2022  ενώ  κατατέθηκαν και εντύπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Τεμπών  και έλαβαν αριθμό 
πρωτοκόλλου  2533/03 .05.2022. 
Κατόπιν η επιτροπή προέβη σε έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα παρακάτω : 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Βεβαίωση Ποινικού Μητρώου _ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΝΑΙ 
Αρ.Πρ. 26149/23-12-2021 
Αρ.Πρ. 6804/15-03-2022 

Φορολογική Ενημερότητα _ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΝΑΙ Αρ.Πρ. 73104695/17-01-2022 
Αρ.Πρ. 74008221/28-04-2022 
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Φορολογική Ενημερότητα της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. – ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ  

ΝΑΙ Αρ.Πρ. 73051911/10-01-2022 
Αρ.Πρ. 74008848/28-04-2022 

Ασφαλιστική Ενημερότητα _ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΝΑΙ Αρ.Πρ. 70267/11-01-2022 
 

Ασφαλιστική Ενημερότητα της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. – ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ  

ΝΑΙ Αρ.Πρ. 69712/11-01-2022  

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων : 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ 
ΒΟΛΟΥ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ  
 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
Αρ.Πρ. 158931/19-01-2022 
 
Αρ.Πρ. 123145/17-01-2022  
 
Αρ.Πρ. 70324 /11-01-2021 
 
 
Αρ.Πρ. 153035/19-01-2022 

Ασφαλιστική Ενημερότητα (ΕΦΚΑ )_ΠΛΙΤΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΝΑΙ 

Αρ.Πρ. 3251560 01/12/2021 
Αρ.Πρ. 1318641/03/05/2022 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ΝΑΙ Γεν.Αρ.Πιστ. 185954/2021 
Γεν.Αρ.Πιστ. 209009/2022 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Βεβαίωση εγγραφής και εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
στο ΤΕΕ των ΜΕΛΩΝ  που στελεχώνουν την 
εργοληπτική επιχείρηση 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό της Γραμματείας Πειθαρχικού Ελέγχου 
του Τμήματος Επαγγ. Διαφορών και Πειθαρχικού 
Ελέγχου του Τ.Ε.Ε. ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του 
Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, 
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα 

 
 

ΝΑΙ 

 
 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση ΠΕΣΕΔΕ /ΣΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ περί μη οφειλής  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση    ότι δεν  συντρέχουν στο 
πρόσωπό μου οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου A4 του άρθρου 22 της διακήρυξης του 
έργου  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση με Πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 
έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά 
για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 
συνολικό ανεκτέλεστο  

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος 
μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις(3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2 
διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. πρωτ. 
2444/27.04.2022 πρόσκληση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ καθώς και της διακήρυξης του έργου.  
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το παρόν το οποίο και το παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή 
εισηγούμενη προς αυτήν την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανακήρυξη 
ως οριστικού αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΡΑΨΑΝΗΣ» τον οικονομικό φορέα  “ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ” (ΑΦΜ : 046369423 , ΔΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ) με μέση  έκπτωση 43,30   % .                             
 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως παρακάτω. 
Πυργετός,  05 – 05 – 2022 

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 536 Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τον ΚΑΕ.  63.7341.02  του 
προϋπολογισμού του έτους 2021, τις με αριθμ. 211 / 2021 & 65/2022 αποφάσεις της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, το 2ο 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  
 

Α.  Την έγκριση του  2ου Πρακτικού  του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ».  
 

Β.  Την κατακύρωση του διαγωνισμού και  την ανακήρυξη ως  οριστικού αναδόχου του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ» στον οικονομικό 
φορέα: «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» (Α.Φ.Μ.: 046369423, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ), με μέση 
έκπτωση 43,30 %. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   104/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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  

ΑΔΑ: 9462ΩΗ7-22Η
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