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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 11/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  04 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3958/30-06-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (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  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.  Κρικώνης  Χρήστος  
2. Βλάχος Αθαν.  2. Κυρίτσης Γεώργιος 
3. Κολλάτος Κων.       3. Κοντογιάννης Ιωάν.       
4. Ζαρδούκας Κων/νος   
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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (3ο) «Έγκριση Πρακτικού [Στάδιο 3ο] για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 
‘ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022’ (κατακύρωση)»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 135 ) 
   
 Με την αριθ. 118/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
2022, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 3188/01.06.2022 διακήρυξη του Δημάρχου. 
 

 Με την 130/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε  το Πρακτικό 
(Στάδιο 1 & 2ο)  της επιτροπής και έγινε η ανάδειξη του  π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ύ  αναδόχου. 
 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στο 33οο  ΣΣττάάδδιιοο  ««ΕΕξξέέτταασσηη  

ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  ΚΚαατταακκύύρρωωσσηηςς  ΠΠρροοσσωωρριιννοούύ  ΑΑννααδδόόχχοουυ,,  ΚΚαατταακκύύρρωωσσηη  κκααιι  ΑΑννάάθθεεσσηη  ττηηςς  

ΣΣύύμμββαασσηηςς»» και μας το έστειλε το σχετικό Πρακτικό, για έγκριση. 
 
 Το Πρακτικό (Στάδιο 3ο ) της Επιτροπής του Διαγωνισμού έχει ως εξής: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022» 

 

ΑΔΑ: Ψ7Ψ4ΩΗ7-ΕΧ5



ΣΤΑΔΙΟ 3 o :  ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στο Μακρυχώρι σήμερα την 29
η
 του μηνός Ιουνίου του 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 

γραφείο της προσδιορισμένης από τη διακήρυξη αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 232/28-12-2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 162398, της υπ’ αριθ. 3188/01.06.2022 διακηρύξεως που αφορά την  
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022», συνολικού προϋπολογισμού 96.939,43 
με το ΦΠΑ, οι όροι της οποίας διακήρυξης εγκρίθηκαν με την αριθ. 118/2022 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Γαϊτάνου Ευφροσύνη 

2. Τακτικό Μέλος Χατζή Γεωργία 

3. Τακτικό Μέλος Βλάχου Αικατερίνη 
 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :  
1. την υπ’ αριθ. 118/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών σχετικά με τον 

καθορισμό των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παροχής  
υπηρεσίας , ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022. 

2. την υπ’ αριθ. 3188 / 01.06.2022 διακήρυξη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Τεμπών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

3. την υπ’ αριθ. 130/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών που αφορά 
την έγκριση Πρακτικών (Στάδιο 1ο & 2ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4. την υπ’ αριθ. 3871/28-06-2022 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν 
λόγω διαγωνισμού. 

 

 Στην συνέχεια  η Επιτροπή ήλεγξε το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των δικαιολογητικών και 
διαπίστωσε ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα Χασάπη Νικόλαο του 
Θεολόγη, έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» συγκεκριμένα: την 
28

η
 /06/2022 22:47:44  και προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους. 

Ειδικότερα, στο φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που 
κατατέθηκαν, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Κάλυψη από 
τον οικονομικό 

φορέα 

1. Βεβαίωση Φορολογικής  Ενημερότητας.  ΝΑΙ 

2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. ΝΑΙ 

3. Ποινικό μητρώο  ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

6.Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (1) ΝΑΙ 

7.Άδειες ναυαγοσωστών (5) ΝΑΙ 

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα περί υποχρέωσης καταβολής εισφορών στον 
Ε.Φ.Κ.Α.Ι.Κ.Α. & στον Ε.Φ.Κ.Α. Τ.Ε.Β.Ε.  

ΝΑΙ 
 

 

Ακολούθως, από την εξέταση των προσκομισθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού 
φορέα «Χασάπη Νικολάου του Θεολόγη» η Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

Δ ι α π ί σ τ ω σ ε :  
1) Με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και μέσω της λειτουργικότητας 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Επικοινωνία» ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης την την 28

η
 /06/2022 22:47:44. Συνεπώς, η ηλεκτρονική υποβολή  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι εμπρόθεσμη.  
 

2) Στο σύνολο των υποβληθέντων (ηλεκτρονικώς) δικαιολογητικών κατακύρωσης περιέχονται όλα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα εκ της Διακήρυξης αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου, συνεπώς ο υποβληθέν φάκελος δεν παρουσιάζει ελλείψεις.  
 

3) Από τα ανωτέρω εν ισχύ δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως:  
α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών δεν είναι ψευδή ή 
ανακριβή, και 
β) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης) και πληρούνται τα κριτήρια 
καταλληλότητας & ποιοτικής επιλογής των άρθρων  της Διακήρυξης. 

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  :  
1. Την Έγκριση του παρόντος Πρακτικού  του εν λόγω διαγωνισμού. 
2. Την οριστική κατακύρωση για την παροχή υπηρεσιών του διαγωνισμού ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022 και την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου του 
οικονομικού φορέα «Χασάπη Νικόλαο του Θεολόγη. 

3. Τη σύναψη σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Χασάπη Νικόλαο του Θεολόγη με την ιδιότητα 
του παρόχου  με  έδρα Γραβιάς 18 Τ.Κ. 54645 -Θεσσαλονίκη,  στο ποσό των 78.176,96 ευρώ 
χωρίς το ΦΠΑ και με ΦΠΑ 96.939,43 ευρώ. 

4. Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της εν λόγω 
προμήθειας. 

 

Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 
      ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ     Χατζή Γεωργία 
                       Βλάχου Αικατερίνη 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 

 Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη  τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, τους όρους της διακήρυξης, το Πρακτικό (Στάδιο 3ο) της επιτροπής 
διαγωνισμού, την αριθ. 130/2022 απόφαση της Ο.Ε. (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι  της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 

4412/2016), τα στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση 
[Μειοψήφισε ο κ. Κολλάτος, ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς δεν είχε ψηφίσει και τα 
προηγούμενα (1ο & 2ο) στάδια] 
 

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 έγκριση του Πρακτικού (Στάδιο 3ο: Εξέταση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
Προσωρινού Αναδόχου, Κατακύρωση και Ανάθεση  της Σύμβασης), για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022. 
 

2. Την οριστική κατακύρωση για την παροχή υπηρεσιών του διαγωνισμού 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2022 και την ανακήρυξη ως 
οριστικού αναδόχου του οικονομικού φορέα «Χασάπη Νικόλαο του Θεολόγη. 
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3. Τη σύναψη σύμβασης με τον οικονομικό φορέα Χασάπη Νικόλαο του Θεολόγη με 
την ιδιότητα του παρόχου  με  έδρα Γραβιάς 18 Τ.Κ. 54645 -Θεσσαλονίκη,  στο ποσό 
των 78.176,96 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και με ΦΠΑ 96.939,43 ευρώ. 

 

4. Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της 
εν λόγω προμήθειας. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   135/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη ςς   αα νν ωω ττ έέ ρρ ωω   αα ππ όό φφ αα σσ ηη ςς   χχ ωω ρρ εε ίί   ππ ρρ οο δδ ιι κκ αα σσ ττ ιι κκ ήή   ππ ρρ οο σσ φφ υυ γγ ήή   εε νν ώώ ππ ιι οο νν   

ττ ηη ςς   ΑΑ ΕΕ ΠΠ ΠΠ ,,   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ ηη νν   ππ αα ρρ ..   33 .. 44   ττ ηη ςς   οο ιι κκ εε ίί αα ςς   δδ ιι αα κκ ήή ρρ υυ ξξ ηη ςς ..     
 

 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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                  
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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 
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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 
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