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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3630/17-06-22 πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Σίμου Βασιλείου.  (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. Κυρίτσης Γεώργιος  2.    Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Ζαρδούκας Κων.                     

4. Κολλάτος Κων.  
 

5. Βλάχος Αθανάσιος  
 

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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (7ο) «Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ’»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 127) 
    

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  
 

  Με την υπ’ αριθ. 210/2021 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
έγινε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την  αριθ. 22/2018 τεχνική 
Μελέτη, καθώς  και ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»,  
προϋπολογισμού δαπάνης 900.000,00 €  με  το ΦΠΑ. 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (απόφαση ένταξης 488/10-02-
2020) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑ 082/1, , με 
συγχρηματοδότηση 80% με το Ε.Γ.ΤΑ.Α . 
 Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας, μας  έστειλε το 1ο Πρακτικό (Α/Α 185573 
ΕΣΗΔΗΣ)  της Δημοπρασίας για την έγκρισή του ή μη . 
 

 Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, αναφέρει τα παρακάτω: 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση 



 και αξιολόγηση των προσφορών του έργου με Α/Α 185573 (ΕΣΗΔΗΣ) : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» 

 

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 228/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ και αποτελείται 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 

 

προκειμένου να ολοκληρώσει το πρακτικό Ι του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ  
ΑΓΩΓΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» (Α/Α 185573 ΕΣΗΔΗΣ). 
Ως καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Α/Α 
185573 (ΕΣΗΔΗΣ)  είχε οριστεί  η  14 η /01ου /2022,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ . 
Την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή  Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού και  

Π ρ ο έ β η 
σύμφωνα με την πρόβλεψη της εγκεκριμένης διακήρυξης, την 10:00 π.μ., στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 
Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1β της διακήρυξης.   
Στην συνέχεια ήλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι οι 
οκτώ (8) συμμετέχοντες υπέβαλαν την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο 
ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ενώ οι 
οικονομικοί  φορείς  με τις  επωνυμίες  1. PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2. 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ, που κατέθεσαν έγχαρτες  εγγυήσεις  συμμετοχής, προσκόμισαν  και  τις  
απαιτούμενες πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών .  
Κατόπιν των ανωτέρω ανάρτησε 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). 
Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο της ομαλής σχέσης μεταξύ των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης  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/#/.  
Η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της προκειμένου να λάβει τις απαντήσεις των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
Μετά την παραλαβή των απαντήσεων περί της εγκυρότητας των υποβαλλομένων εγγυητικών 
επιστολών, η Ε.Δ συνεδρίασε εκ νέου 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 . 
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών 
που καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας στο πρακτικό της επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) . 
Στην συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της διακήρυξης του εν θέματι 
διαγωνισμού και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ζήτησε 
από τους οικονομικούς  φορείς : 1. ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ   και 2. ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 

https://validate.tmede.gr/#/


διευκρινήσεις, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος (ημερομηνία: 28-
01-2022) και συγκεκριμένα να διευκρινιστεί  στο κριτήριο (Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις ) του τμήματος Β- Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια -του μέρους Μέρος IV 
του ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) εάν υπερβαίνουν ή όχι τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει,  σύμφωνα με το άρθρο  22.Γ. - Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια - της διακήρυξης.  
Οι  οικονομικοί φορείς :  
• ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  απάντησε  εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας 
(ημερομηνία : 28-01-2022 και ώρα  09:32:52 π.μ.) 
• ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ απάντησε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος επικοινωνίας  
(ημερομηνία : 01-02-2022 και ώρα  12:34:51 μ.μ.) 
 Παρείχαν  μέσω του υποσυστήματος τις απαραίτητες διευκρινήσεις  εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας και ως εκ τούτου οι  προσφορές τους κρίνονται  αποδεκτές.  
Οι προσφορές  των υπολοίπων οικονομικών φορέων πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και  
γίνονται αποδεκτές. 
Οι προσφορές των υπολοίπων οικονομικών φορέων πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και  
γίνονται αποδεκτές . 
Συνεπώς ο πίνακας κατάταξης των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται 
ως εξής : 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 
ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

239773 48,98 % 

2 
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

241203 42,23 % 

3 ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ& ΣΙΑ ΕΤΕ 241395 41,29 % 

4 ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ 238757 38,13 % 

5 
PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

241048 32,13 % 

6 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 241248 31,35 % 

7 ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε. 238693 29,75 % 

8 
ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΦΜ:047129161 
ΜΕΕΠ:27008 

239929 26,59 % 

9 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 241493 24,00 % 

10 ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 241270 18,71 % 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, από τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών, διαπίστωσε ότι υπάρχουν 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές κατά την έννοια του άρθρου 88 παρ. 5α του Ν.4412/2016, διότι 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του 
συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
Συνεπώς η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης  48,98  %, θεωρείται  
ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και η αναθέτουσα αρχή απέστειλε σχετική πρόσκληση (υπ. αριθ. 
πρωτ. 667/01.02.22), η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,  
στον προαναφερόμενο  οικονομικό φορέα  για  να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην 
προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. 
Ο οικονομικός φορέας απέστειλε εξηγήσεις μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» εμπρόθεσμα. Η 
επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε εκ νέου στις 23-03-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10.00 π.μ. για 
την αξιολόγηση αυτών. 
H σχετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, προσαρτάται συνημμένη στο παρόν  πρακτικό 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 



Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της αιτιολόγησης του οικονομικού 
φορέα όπως αυτή επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του παρόντος η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ          
Ε  Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι : 

• Να γίνει αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα  «ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι κρίθηκε  επαρκής σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 

• Να γίνουν δεκτές οι προσφορές των υπολοίπων οικονομικών φορέων σύμφωνα με τον πίνακα 
των παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας που ακολουθεί:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

1 
ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

239773 48,98 % 

2 
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

241203 42,23 % 

3 ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ& ΣΙΑ ΕΤΕ 241395 41,29 % 

4 ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ 238757 38,13 % 

5 
PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

241048 32,13 % 

6 ΑΙΑΣ ΑΤΕ 241248 31,35 % 

7 ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε. 238693 29,75 % 

8 
ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΦΜ:047129161 
ΜΕΕΠ:27008 

239929 26,59 % 

9 ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 241493 24,00 % 

10 ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 241270 18,71 % 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραδίδει το παρόν στην Αναθέτουσα Αρχή εισηγούμενη προς αυτήν την 
ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με μέση  έκπτωση  48,98  % . 
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.          
                                                              

ΠΥΡΓΕΤΟΣ,   03 -05 -2022 
Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
               ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ Γεωργία                                                                    ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γεωργία 
        ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                  ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών                             
      
                                                                                                                         ΓΚΟΥΜΑΣ Σταύρος 
                                                                                                                 ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                                                                   

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

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), Το  Ν. 3852/10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 



και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης",  Τις με αριθμ. 201/2018 και 
27/2019 αποφάσεις Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 22/2018 
τεχνικής μελέτης του έργου, Την με αριθμ. 161/2021 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ», Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5080 /25-08-
2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:21REQ009114018, Τις υπ’ αριθμ. : Α/Α 538/2021 του 
προϋπολογισμού του έτους 2021 καθώς και Α/Α 42/2022 Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης που αφορά τον ΚΑΕ 63.7341.01, την με αριθμ. 210/2021 απόφαση της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  έγκρισης των όρων διακήρυξης και 
τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργο, 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 185573 ΕΣΗΔΗΣ) και  το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ’», όπου ππρροοσσωωρριιννόόςς  μμεειιοοδδόόττηηςς αναδείχθηκε ηη  εερργγοολληηππττιικκήή 

εεππιιχχεείίρρηησσηη  ««ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,   με 
μέση έκπτωση  4488,,9988   %%.. 

 

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   127/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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  


