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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/30-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 59/2022 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

  
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 1608/26-5-2022 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 τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 
Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
2 Αχίλλας Γεώργιος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Εμμανουήλ Δημήτριος   
5 Κουκόλη Σοφία   
6 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
7 Τέτος Νικόλαος   
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 1ο  θέμα, αναφέροντας τα εξής:   
 
Στις 12-05-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού της υπηρεσίας : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με 
συστημικό αριθμό 156616, για να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ως άνω υπηρεσίας. Η 
Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της την 18-05-2022, συνέταξε το Πρακτικό Ι, το 
οποίο παρατίθεται αυτούσιο προς έγκριση. 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
<<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ>>  
(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 156616) 
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Στο Βελβεντό, την 12-05-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), 
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την με αριθμ. 19/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο Δικαιολογητικών και 
Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον με αριθμ. 156616 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αριθμ. 
πρωτ. 1188/2022 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισμού 130.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και κριτήριο 
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
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, Αγγέλη Ειρήνη, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πρ/νη Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. 
3. Τακτικό Μέλος, Μαλιούση Ευανθία, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 1188/2022 διακήρυξη του Δήμου 
Βελβεντού, για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 156616. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα 
με τη διακήρυξη η 05-05-2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 12-05-2022. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), του κάθε μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
156616 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό, δύο προσφορές όπως αποτυπώνεται  στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι  
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και οι υποφάκελοι «Οικονομικές 
Προσφορές» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο τους.  

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Αριθμός 

οσφοράς 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

Προσφοράς 

1 
KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
276884 

05/05/2022 
09:13:16 

2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 276985 
05/05/2022 
10:46:04 
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Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών 
συμμετοχής των  δύο οικονομικών φορέων ως εξής: 

Α. Για την εταιρεία KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. 
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. ΕΕΕΣ 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΕΕΣ 
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
6. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ 
9. ΜΕΣΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΈΡΓΩΝ 
11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 
12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
14. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
15. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Β. Για την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
1.       ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.       ΕΕΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
3.       ΕΕΕΣ ΤΑΡΤΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 
4.       ΕΕΕΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
5.       ΕΕΕΣ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΥ 
6.       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
7.       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
8.       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 
9.       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
10.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΆΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΥ 
11.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
12.     ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν συμπληρωμένα τα ΕΕΕΣ και τις εγγυητικές επιστολές 
με αριθμούς 7004114823/03-05-2022 και 8002048064/26-04-2022 αντίστοιχα από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.. Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και για το λόγο αυτό απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 
1432/12-05-2022 και 1433/12-05-2022 επιστολές προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK η 
οποία και απάντησε με τις υπ’αριθ. πρωτ. 1497/18-05-2022 και 1478/17-05-2022 
επιστολές και διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής. 
Και οι δύο οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα, εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα, 
στην αναθέτουσα αρχή ενσφράγιστο φάκελο με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Οι φάκελοι έλαβαν αριθμ. πρωτ. 1342/06/05/2022 και 1343/06-05/2022 αντίστοιχα.  
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
και διαπίστωσε πως η εγγυητική επιστολή του οικονομικού φορέα ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ είχε χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται 
στους όρους τους διακήρυξης. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.2.2 αναφέρεται ότι: 
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«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας» άλλως 
απορρίπτεται. Ως εκ τούτου, η προσφορά του φορέα ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ απορρίπτεται.  
Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, προχώρησε 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα KAFSIS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, 
Ν.4412/2016) όπως ορίζει η διακήρυξη του  διαγωνισμού καθώς και στα έγγραφα – 
πιστοποιητικά τα οποία υποβλήθηκαν και δεν έφεραν ψηφιακή υπογραφή. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή διαπίστωσε το παραδεκτό της 
προσφοράς της παραπάνω εταιρείας, και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα : 
 

 
 
Η Επιτροπή προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η 
κατάθεση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, εισηγείται 
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 
α)   την έγκριση του παρόντος πρακτικού,  
β) την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
α)   Εγκρίνει το παρόν πρακτικό,  
β) Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «KAFSIS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 
 

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Αριθμός 
Προσφοράς 

Ποσοστό 
(%) 

Οικονομική 
Προσφορά  
χωρίς ΦΠΑ (€) 

1 
KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

276884 
 
0 

105.000,00 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  30 Μαϊου 2022 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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