
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 13ης / 03-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 55 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών 

και Οικονομικών προσφορών για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».  

   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 3η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την 

αριθμ. πρωτ. 1996/30-7-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και 

τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Με το αριθμ. Πρωτ. 2006/2020 διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή το 1ο Πρακτικό 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την 

υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ το οποίο παρατίθεται αυτούσιο. 

Στο Βελβεντό, την 31-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), 

συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 48/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - 

Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον συνοπτικό 

διαγωνισμό της υπ. αριθ. 1873/17-07-2020 προκήρυξης του Δήμου, για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Πρόεδρος, Γάγας Χαρίλαος, Κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πρ/νος 

Τεχνικών Έργων. 

2. Τακτικό Μέλος, Μαλιούση Ευανθία, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 

3. Τακτικό Μέλος, Γκατζιούρα Μαρία, Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

 



Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 1873/17-07-2020 προκήρυξη του 

Δήμου Βελβεντού, για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης προκήρυξης διεξήχθη, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με 

τη προκήρυξη η 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης των προσφορών η 10.00 π.μ. 

Η Επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό φάκελο με αρ. πρωτ.: 1997/31-07-2020 της 

προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα στην υπηρεσία και 

συγκεκριμένα της εταιρείας «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», τον 

οποίο αποσφράγισε και μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που είχαν υποβληθεί, 

ανά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε, ο οποίος επίσης 

υπογράφηκε και φυλάχθηκε προκειμένου να αποσφραγισθεί όταν οριστεί από την Επιτροπή. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και της τεχνικής προσφοράς της 

εταιρείας «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» διαπιστώθηκε ότι, η 

εταιρεία προσκόμισε όλα τα απαραίτητα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τεχνικής προσφοράς και κατά συνέπεια η προσφορά της πληροί τους όρους της διακήρυξης και 

γίνεται αποδεκτή. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψη την παρ. 4 

άρθρ. 117 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών 

μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού», 

αποφάσισε να αποσφραγίσει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Από την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι 

υποβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, είναι εντός προϋπολογισμού και οι τιμές 

είναι οι εξής: 

                   

Κατηγορία 

 

Μονάδα 

 

Ποσότητα 
Τιμή προϋπολογισμού 

(€) 

Τιμή 

προσφοράς 

(€) 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 

Μήνες 

 

18  

59.940,00 59.400,00 

 
  

Σύνολο 59.940,00 59.400,00 

 
  

Φ.Π.Α. 24% 14.385,60 14.256,00 

 

  

Γενικό 

Σύνολο 

74.325,60 73.656,00 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου: 

α) Την ανάδειξη της εταιρείας «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΕ» (Α.Φ.Μ. 998535328) ως προσωρινού αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών του 

ανωτέρω διαγωνισμού, η οποία προσφέρει οικονομική προσφορά στο ποσό των 59.400,00 € 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), (73.656.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με την προϋπόθεση να 

υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης – αποδεικτικά μέσα, 

που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

β) Tην έγκριση του παρόντος πρακτικού. 



  

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 

συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

- του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

- του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-209/τ.Α΄) και 

τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31-08-2019/τ.Α΄) 

και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30-10-2019/τ.Α΄) 

- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2019/τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. την αριθμ. 9/2020 μελέτη  υπηρεσίας που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Βελβεντού 

3. την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 25.6117.02 του προϋπολογισμού του ∆ήµου 

Βελβεντού, ποσού 74.325,60€.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

α) Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό  της Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και 

Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

β) Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» (Α.Φ.Μ. 998535328) ως προσωρινού αναδόχου υλοποίησης της παροχής 

υπηρεσιών του ανωτέρω διαγωνισμού, η οποία προσφέρει οικονομική προσφορά στο ποσό των 

59.400,00 € ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), (73.656,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο 

προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης – αποδεικτικά μέσα, που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016. 

 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  3 Αυγούστου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


