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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 (10ο) «Έγκριση Πρακτικών (Στάδιο 1ο & 2ο) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 130 ) 
    

 Με την αριθ. 118/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
διαγωνισμού για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022. 
 Στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθ. 3188/01.06.2022 Διακήρυξη για την Υπηρεσία, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών την 15η-06-2022 & ώρα 
15:00 μ.μ. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό “162398” και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το Σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα :   

Α/Α ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/06/2022 14:28:11 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού - Στάδιο 1ο: 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) αφού έλεγξε το φάκελο με τα 



Δικαιολογητικά Συμμετοχής και έκρινε πως ήταν πλήρης, προχώρησε στον έλεγχο του 
φακέλου  Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος κρίθηκε και αυτός πλήρης, έκανε α π ο δ ε κ τ έ ς  
αποδεκτή την προσφορά της εταιρίας «Χασάπη Νικόλαο» ως προς το στάδιο 1ο . 

Συνεχίζοντας τη διαδικασία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στο Στάδιο 2ο 
Αποσφράγιση-Έλεγχος-Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών & Ανακήρυξη Προσωρινού 
Αναδόχου σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την ανακήρυξη της εταιρείας «Χασάπης 
Νικόλαος» (ΑΦΜ 126396308, Δ.O.Y.  Η΄ Θεσσαλονίκης, Έδρα Γραβιάς 18 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 
546  45, τηλ. 6951818532) ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022 η οικονομική προσφορά της 
οποίας για το σύνολο της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των #78.176,96 ευρώ# χωρίς το 
ΦΠΑ 24%, καθόσον τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και η ως άνω προσφορά της μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον 
Δήμο.  
 Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα Πρακτικά Στάδιο 1ο : 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Στάδιο 2ο: Αποσφράγιση – Αξιολόγηση 
των Οικονομικών προσφορών & Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 
 Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο,  είδαν τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και ότι οι δημοσιεύσεις έλαβαν πράγματι χώρα, είδαν τις 
διατάξεις του Ν. 3463/06, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
και ισχύσει με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, του Ν.4412/2016, τους όρους 
της υπ.’ αριθ. 8126/2021 Διακήρυξης, τα Πρακτικά [Στάδιο 1ο & Στάδιο 2ο] και μετά από 
διαλογική συζήτηση.  [Ο κ. Κολλάτος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς δεν δόθηκε καμία έκπτωση 
και έδωσε το ίδιο ποσό με το Δήμο Αριστοτέλη, που δεν έχει καμία σχέση (σε μέγεθος με) 
με το Δήμο Τεμπών]. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

1. Την έ γ κ ρ ι σ η  των Πρακτικών [Στάδιο 1ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά] και [Στάδιο 2ο: Αποσφράγιση – Έλεγχος – Αξιολόγηση των Οικονομικών 
Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου], για την παροχή υπηρεσιών 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022.  
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας «Χασάπης Νικόλαος» (ΑΦΜ 126396308, Δ.O.Y.  Η΄ 
Θεσσαλονίκης, Έδρα Γραβιάς 18 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546  45, τηλ. 6951818532) ως 
προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022 η οικονομική προσφορά της οποίας για το σύνολο της 
προμήθειας ανήλθε στο ποσό των #78.176,96 ευρώ# χωρίς το ΦΠΑ 24%, καθόσον τα 
προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η 
ως άνω προσφορά της μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον Δήμο.  

 

3. Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της 
εν λόγω υπηρεσίας.  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   130/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 


