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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13

ης

/ 03-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 58 / 2020

ΘΕΜΑ:
έκτακτο

Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση και της 64/2020 Απόφασης Δημάρχου για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων
Καταφυγίου»

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.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το
θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση και της 64/2020 Απόφασης Δημάρχου για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Καταφυγίου» για να
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα
χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την Απόφαση με αρ. 51/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη
02/2020, κι καθορίστηκε η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την αποκατάσταση
μνημείου πεσόντων Καταφυγίου. Επιλέχθηκε διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ του Ν. 4412/2016 για το έργο
«Αποκατάσταση μνημείου Πεσόντων οικισμού Καταφυγίου» λαμβάνοντας υπόψη την
κατεπείγουσα ανάγκη αντιστήριξης του μνημείου η οποία προέκυψε από απρόβλεπτο γεγονός
(θεομηνία 6ης & 7ης Ιουλίου 2020) και λόγω αυτών των συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται για άλλη διαγωνιστική διαδικασία.
Η διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης έγινε στις 22/7/2020 κι επισυνάπτεται το
πρακτικό της επιτροπής προς έγκριση σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1914/22-7-2020
διαβιβαστικό της επιτροπής.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ»
Προϋπολογισμού: 13.221,85 € με ΦΠΑ, CPV: 45260000-7
Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή.
Σύστημα Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης άρθρο 125 του Ν.
4412/2016
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης : 22 Ιουλίου 2020
Επι τ ρο π ή δ ιε ξ α γ ωγ ής δ ι απ ρα γμ ά τε υ σ ης
Συστάθηκε σύμφωνα με την 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού Και αποτελείται από
1. Χαρίλαο Γάγα Αγρ. Τοπογράφο (ως πρόεδρος)
2. Αγγέλη Ειρήνη, Πολιτικό Μηχανικό
3. Μαλιούση Ευανθία, Πολιτικό Μηχανικό .
Στη Διαδικασία διαπραγμάτευσης κλήθηκαν να συμμετάσχουν βάση της με αρ. πρωτ. 1870/1707-2020 οι παρακάτω οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο
πρωτόκολλο του Δήμου Βελβεντού τους μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου ώρα 10.00π.μ: 1.
Κ αρα βε λι άς Αθα νά σι ο ς – Ε Δ Ε , 2. Γι αν ν ο υ λ ο ύ δη ς Γε ώ ρ γι ος – Ε Δ Ε , 3.Κ ο ψα χεί λη
Δή μη τ ρα – Ε Δ Ε
Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το πέρας της διαδικασίας
παραλαβής προσφορών. Για κάθε φάκελο προσφοράς που υποβλήθηκε, τα μέλη της Επιτροπής
μονόγραψαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ΄
Π ΙΝΑΚ ΑΣ Σ ΥΜ Μ Ε Τ ΕΧ Ο ΝΤ Ω Ν Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΩΝ Φ Ο Ρ Ε ΩΝ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1

Καραβελιάς Αθανάσιος

20/7/2020

1890

2

Γιαννουλούδης Γεώργιος

22/7/2020

1909

3

Κοψαχείλη Δήμητρα

22/7/2020

1910

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισαν τις οικονομικές προσφορές, τις
μονόγραψαν και ανακοίνωσαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Τέλος,
καταχώρησαν όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές στον πίνακα οικονομικών
προσφορών που ακολουθεί :
Π ΙΝΑΚ ΑΣ Ο ΙΚ Ο Ν ΟΜ Ι Κ ΩΝ ΠΡ Ο ΣΦ Ο ΡΩ Ν
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

Μέση
Έκπτωση
%

Οικονομική
Προσφορά με ΓΕ
& ΟΕ σε €

1

Καραβελιάς Αθανάσιος

32

7.250,69

2

Γιαννουλούδης Γεώργιος

25

7.997,08

3

Κοψαχείλη Δήμητρα

20

8.530,22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα μέλη της Επιτροπής, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά
μειοδοσίας, έλεγξαν για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό
σύμφωνα με την πρόσκληση.
Έλεγξαν επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4412/16
για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής
προσφορών στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ενώ ελέγχθηκε και η πληρότητα υπογραφών μονογραφών στο έντυπο οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια ελέγχθηκε
η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και η
αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων η επιτροπή
έκρινε ότι όλες οι προσφορές θεωρούνται παραδεκτές.
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Π ΙΝΑΚ ΑΣ Ο ΙΚ Ο Ν ΟΜ Ι Κ ΩΝ Φ Ο Ρ Ε ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΕ ΙΡ Α Μ Ε ΙΟ Δ Ο Σ ΙΑ Σ
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Μέση
Έκπτωση %

Οικονομική
Προσφορά με ΓΕ
& ΟΕ σε €

1

Καραβελιάς Αθανάσιος

32

7.250,69

2

Γιαννουλούδης Γεώργιος

25

7.997,08

ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕ
ΙΣ

3
Κοψαχείλη Δήμητρα
20
8.530,22
Με βάση τον ανωτέρω πίνακα η χαμηλότερη προσφορά κατατέθηκε από τον Καραβελιά
Αθανάσιο που προσέφερε μέση έκπτωση, επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με 32,00
%.
Ο προσωρινός μειοδότης στο φάκελο υποβολής της προσφοράς του κατέθεσε πέρα από τα όσα
ορίζονταν στην πρόσκληση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από
την επιτροπή και βρέθηκαν πλήρη και σωστά. Στη συνέχεια το πρακτικό διαβιβάζεται στο
Δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή. Ο Δήμαρχος λόγω του κατεπείγοντος μπορεί να προβεί
σε απόφαση απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος με την Απόφαση 64/2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 32 ΠΑΡ.2γ, 32 Α, 118 .
4. Την Απόφαση 51/2020 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
5. Την υπ΄αριθ. 1870/17-07-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας
6. Το από 22-7-2020 Πρακτικό της διαπραγμάτευσης
7. Το άρθρο 72 παρ.1ιδ του Ν.3852/2010
8. Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010
Αποφάσισε :
1. Την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση μνημείου πεσόντων
Καταφυγίου» στον ανάδοχο Καραβελιά Αθανάσιο του Στέργιου Πολιτικό Μηχανικό κάτοχο
εργοληπτικού πτυχίου με αρ. 30162, κάτοικο Πενταλόφου Κοζάνης, τηλ. 6934778595 &
Φαξ: 2468041219, E-mail: sakhskarabelias@gmail.com, ο οποίος κατά τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης προσέφερε τη χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά με
ποσοστό έκπτωσης 32%.
2. Η ανάθεση αφορά την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση μνημείου πεσόντων
Καταφυγίου» σύμφωνα με την μελέτη 2/2020 της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Βελβεντού.
3. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι μέρες.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 8.990,86 ευρώ .
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Α. Να εγκρίνει :
1. Το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με το οποίο η χαμηλότερη προσφορά κατατέθηκε από τον Καραβελιά Αθανάσιο που
προσέφερε μέση έκπτωση, επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με 32,00 % και κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την επιτροπή και
βρέθηκαν πλήρη και σωστά.
2. Την Απόφαση 64/2020 του Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ»
Β. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Εγκρίνει :
1. Το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με το οποίο η χαμηλότερη προσφορά κατατέθηκε από τον Καραβελιά Αθανάσιο που
προσέφερε μέση έκπτωση, επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με 32,00 % και κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από την επιτροπή και
βρέθηκαν πλήρη και σωστά.
2. Την Απόφαση 64/2020 του Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ»
Β. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 3 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

