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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)),  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
529/26-01-23 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. Κυρίτσης Γεώργιος            2.    Βλάχος Αθαν. 
3. Κολλάτος Κων.                      

4. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

5. Ζαρδούκας Κων.*  
 

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,  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (11ο) «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά από διαπραγμάτευση, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα Γ1_Είδη Αρτοποιείου Παιδικών Σταθμών Δήμου 
Τεμπών, λόγω του εν μέρει άγονου αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
‘Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών & των Ν.Π, για το 2023’»           
Αριθμός   Απόφασης   ( 11) 
    
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  
 

  Με την υπ’ αριθ. 231/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
έγινε η έγκριση των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (1ο & 2ο Στάδιο) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
‘Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών & των Ν.Π, για το 2023’ και αποφασίσθηκε η 
έναρξη των διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις 
Ομάδες Προϊόντων Γ.1 και Γ.2  για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 

 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά την αριθ. 
359/17.01.2023 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, μας  έστειλε το Πρακτικό για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Ομάδα Γ1_Είδη Αρτοποιείου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Τεμπών  
για την έγκρισή του . 
 

 Το Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, αναφέρει τα παρακάτω: 

ΑΔΑ: ΨΦΝΒΩΗ7-52Ο



………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, κατόπιν της υπ. αριθμ. 359/17-01-2023 πρόσκλησης  
διαδικασίας σε  διαπραγμάτευση  για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα  Γ1 Είδη αρτοποιείου 
των παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος  του 
Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών & των νομικών 
του προσώπων  για το 2023. 
  
Στο Μακρυχώρι σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που 
συστάθηκε με την με την υπ’ αριθ. 232/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Τεμπών (ΑΔΑ:ΨΝ7ΡΗ7-ΗΛΑ), προκειμένου να προβεί  στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 359/17-01-2023 πρόσκληση σε 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη Ομάδα Γ.1 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ των 
παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών.  
 

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 υπ’ όψη της 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Την υπ’ αριθ. 6226/20-10-2022 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια 

τροφίμων για το Δήμο Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023, η   οποία  
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ:22PROC011460981. 

3. Την με αριθμ. 231/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την ομάδα Γ.1. «Είδη Αρτοποιείου» για τους 
Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Τεμπών λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος Διαγωνισμού 
Προμήθειας Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών και των Παιδικών σταθμών του,    

4. Την με αριθ. πρωτ. 359/17-01-2023 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Για την Ομάδα Γ.1 «Είδη 
αρτοποιείου» για τους παιδικούς σταθμούς ΤΟΥ Δήμου. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής & ώρα 12:00μ. επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
του Δήμου Τεμπών και διαπίστωσε ότι μέχρι τις  25-01-2023 & ώρα 11:00 π.μ. ώρα λήξης  υποβολής 
των προσφορών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 359/17-01-2023  Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, 
είχε κατατεθεί για την παραπάνω διαδικασία διαπραγμάτευσης ένας (1) φάκελος  συμμετοχής, με τα 
εξής στοιχεία: 
 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΦΑΣΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 473/24-01-2023 

 

Η Επιτροπή την ώρα 12.00μ. προέβη στην παραλαβή του  φακέλου της  προσφοράς  που κατέθεσε  ο 
παραπάνω ενδιαφερόμενος, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη 
προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο κυρίως Φάκελος  της Προσφοράς και μονογραφήθηκαν  από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.  
 

Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 

• Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

• Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης μέσω taxisnet. 

• Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

• Ποινικό μητρώο. 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του  ανωτέρω οικονομικού φορέα, προέκυψε ότι ο 
ανωτέρω συμμετέχων πληροί  τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση. 
Η Επιτροπή, μετά τον ανωτέρω έλεγχο, προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής  προσφοράς 
του οικονομικού φορέα  που έγινε δεκτός κατά το παραπάνω στάδιο, και έχει ως ακολούθως : 
 

ΟΜΑΔΑ Γ.1.: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV 15810000-9 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ   
ΚΙΛΟ 400 1,73 692,00 

2 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,84 220,80 

3 ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 120 1,84 220,80 

4 ΚΟΥΛΟΥΡΙ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,58 87,00 

5 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ 

ΚΙΛΟ 20 9,95 199,00 
   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.419,60 
       ΦΠΑ13% 184,55 
       ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  1.604,15 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  η  υποβληθείσα προσφορά για την Ομάδα Γ.1 «Είδη αρτοποιείου» των 
παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης σε 
διαπραγμάτευση καθώς είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και επομένως γίνεται αποδεκτή. 
 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
 

ε ι σ η γ ε ί τ α ι  : 
 

1. Την Έγκριση του παρόντος Πρακτικού περί Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, και 
Οικονομικής Προσφοράς της εν λόγω πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.   

2. Την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα Φασούλα Λαμπρινή (Α.Φ.Μ. 047020813 Δ.O.Y.  
ΛΑΡΙΣΑΣ, Έδρα Μακρυχώρι-Λάρισας τηλ. 2495022700) ως αναδόχου για την ανάθεση της 
«Προμήθειας Τροφίμων για τον Δήμο Τεμπών και τα Νομικά του Πρόσωπα για το έτος 2023» 
για την  Ομάδα Προϊόντων Γ1«Είδη αρτοποιείου» των παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών, η 
οικονομική προσφορά της οποίας  ανέρχεται στο ποσό των 1.419,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και στο 
ποσό των 1.604,15€ με Φ.Π.Α. 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 
προμήθειας.  
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Η Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 Γαϊτάνου Ευφροσύνη                                                                      Χατζή Γεωργία 
                 Βλάχου Αικατερίνη  

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

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",  το  
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και μετά από διαλογική συζήτηση. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

1. Την  Έ γ κ ρ ι σ η  του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, κατόπιν της υπ. αριθμ. 
359/17-01-2023 πρόσκλησης  διαδικασίας σε  διαπραγμάτευση,  για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Ομάδα  Γ1_Είδη αρτοποιείου των παιδικών σταθμών του Δήμου 
Τεμπών, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος  του Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για 
την  Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών & των νομικών του προσώπων  για το 
2023. 
 

2. Την α ν α κ ή ρ υ ξ η  του οικονομικού φορέα Φασούλα Λαμπρινή (Α.Φ.Μ. 047020813 
Δ.O.Y.  ΛΑΡΙΣΑΣ, Έδρα Μακρυχώρι-Λάρισας τηλ. 2495022700) ω ς  α ν α δ ό χ ο υ  για την 
ανάθεση της «Προμήθειας Τροφίμων για τον Δήμο Τεμπών και τα Νομικά του 
Πρόσωπα για το έτος 2023» για την  Ομάδα Προϊόντων Γ1 «Είδη αρτοποιείου» των 
παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών, η οικονομική προσφορά της οποίας  ανέρχεται 
στο ποσό των 1.419,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 1.604,15€ με Φ.Π.Α. καθώς τα 
προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η 
προσφορά της μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον Δήμο.   
 

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

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   11/2023 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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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