ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/30-05-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 61 / 2022
ΘΕΜΑ:

Έγκριση 2ου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

έργου:
ΔΗΜΟΥ

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

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 3ο θέμα, αναφέροντας τα εξής:
Στις 25-05-2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
με συστημικό αριθμό 184189, για να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης της εταιρείας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (προσωρινός ανάδοχος). Η
Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συνέταξε το Πρακτικό
ΙΙ, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο προς έγκριση.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 184189
Του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
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συνολικού προϋπολογισμού: 620.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με
βάση την τιμή.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 01-04-2022 και
ώρα 12:00μ.μ. (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Παρασκευή 08-04-2022 και
ώρα 10:00π.μ.
Στο Βελβεντό σήμερα την 25η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση οι:
1.
Γάγας Χαρίλαος, ΠΕ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2.
Αγγέλη Ειρήνη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
3.
Ζορζοβίλη Ελένη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ως μέλος
που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του
ανωτέρου έργου σύμφωνα με την υπ’αριθ. 129/2021 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού (ΑΔΑ:ΩΜΛΚ46ΜΓΗΖ-2ΞΕ).
Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν έντεκα (11) προσφορές.
Στις 08-04-20221 συντάχθηκε το Πρακτικό Ι και ολοκληρώθηκε στις 27-04-2022, με
το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον
προσωρινό ανάδοχο-μειοδότη οικονομικό φορέα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει
στην Κοζάνη με μέσο ποσοστό έκπτωσης είκοσι εννιά και σαράντα δύο
εκατοστά τοις εκατό (29,42%)
Με την υπ’ αριθμ.: 50/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού (ΑΔΑ:ΨΓΕΧ46ΜΓΗΖ-ΕΟ2), εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του
έργου, η οποία ανακοινώθηκε μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του
συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες πλην των οριστικά αποκλεισθέντων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή στο
διάστημα των δέκα ημερών που προβλέπεται από το νόμο.
Με το με αριθ. Πρωτ. 1476/17-05-2022 έγγραφο του Δήμου Βελβεντού ειδοποιήθηκε
στις 17/05/2022 μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ο «προσωρινός ανάδοχος» που
είναι η εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.», να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να γίνει η κατακύρωση.
Η εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ανάρτησε εμπρόθεσμα στο ΕΣΗΔΗΣ στις
18/05/2022 τα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του
φακέλου και στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης.
Όσα δικαιολογητικά είχαν λήξει, προσκομίστηκαν επικαιροποιημένα. Κατά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η μη ορθά διατυπωμένη Υπεύθυνη Δήλωση όπως
αυτή αναφέρεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 23.3 του Άρθρου 23 της Διακήρυξης
καθώς και η έλλειψη του πίνακα όλων των έργων που εκτελεί ο παραπάνω
οικονομικός φορέας είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας
σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου 23.5 του Άρθρου 23 της Διακήρυξης. Ο
οικονομικός φορέας ειδοποιήθηκε στις 24/05/2022 μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθ. 103 παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλει συμπληρωματικά την Υπεύθυνη Δήλωση και
τον Πίνακα Έργων. Ο «προσωρινός ανάδοχος» ανάρτησε εγκαίρως στις 25/05/2022
στο ΕΣΗΔΗΣ τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
διαπίστωσε την ορθότητα - πληρότητα αυτών, προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση
του παρόντος Πρακτικού II, με το οποίο εισηγείται για την κατακύρωση του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», υπέρ της
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εταιρείας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Κοζάνη, με μέσο ποσοστό
έκπτωσης είκοσι εννιά και σαράντα δύο εκατοστά τοις εκατό (29,42%) και υποβάλλει
το παρόν Πρακτικό ΙΙ προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.
Το παρόν Πρακτικό ΙΙ, συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΑΓΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
2. Τις διατάξεις του (Ν.3852/10 άρθρο 72, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/19)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
4. Την 50/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΕΧ46ΜΓΗΖ-ΕΟ2) Απόφαση Οικ. Επιτροπής έγκρισης του 1ου
πρακτικού
5. Το από 25-5-2022 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 184189.
6. Την εισήγηση του Προέδρου
Και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει το από 25-05-2022, πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
2.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την σύμβαση εκτέλεσης του
έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
στην εταιρία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση είκοσι εννιά και σαράντα δύο

εκατοστά επί τοις εκατό (29,42%), η οποία υπέβαλλε εμπρόθεσμα και χωρίς ελλείψεις

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61 / 2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 30 Μαϊου 2022
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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