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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19ης/11-06-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 90 / 2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση Πρακτικού Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1799/7-62021 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 επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης Δημήτριος
Εμμανουήλ Δημήτριος
Καμκούτης Θωμάς
Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος ξεκινώντας το 2ο θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής:
Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατέθεσε την ακόλουθη
εισήγηση:
Με το με αρ. πρωτ. 1779/3-6-2021 διαβιβάζεται προς έγκριση το πρακτικό για
την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ το οποίο παρουσιάζεται αυτούσιο:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2
περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
Προϋπολογισμού: 1.150.000.00 € με ΦΠΑ, CPV: 45231300-8.
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Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή.
Σύστημα Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης παρ
2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης : 05 Μαΐου 2021
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 66/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού Και αποτελείται από
1.
Χαρίλαο Γάγα Αγρ. Τοπογράφο (ως πρόεδρος)
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2.
Αγγέλη Ειρήνη, Πολιτικό Μηχανικό
3.
Μαλιούση Ευανθία, Πολιτικό Μηχανικό .
Στη Διαδικασία διαπραγμάτευσης κλήθηκαν να συμμετάσχουν βάση της με αρ.
πρωτ. 1310/19-04-2021 οι παρακάτω οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της
προσφοράς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Βελβεντού ή με αποστολή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση grammatia@velvento.eu μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου
2021 ώρα 10.00π.μ: 1. Η ΡΩ Ν Α . Ε .Τ Ε ΧΝ ΙΚ Η Ε ΤΑ ΙΡ Ε ΙΑ, 2 . Λ ΑΤ ΕΚ ΑΤ Σ ΟΥ ΡΛΑ Σ
Α. Ε , 3. Π Ο Τ ΟΣ Ρ ΙΖ Ο Σ & Σ ΙΑ Ε Τ 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 Ι Ν ΑΚ Α Σ Σ ΥΜΜ ΕΤ ΕΧΟ ΝΤ Ω Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙ ΚΩ Ν ΦΟ Ρ ΕΩ Ν
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1

ΗΡΩΝ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

05/05/2021

1310

2

ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Ε

05/05/2021

1477

3

ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

05-05-2021

1473

Α/Α

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισαν τους φακέλους,
μονόγραψαν και ανακοίνωσαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα.
Τέλος, καταχώρησαν όλες τις υποβληθείσες προσφορές στον πίνακα που ακολουθεί :

Α/Α

Π Ι Ν ΑΚ Α Σ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΩ Ν Π ΡΟ Σ ΦΟ Ρ Ω Ν
Μέ
Οικονομι
A
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ση
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
κή Προσφορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Έκπτωση
ΣΕΙΣ
με ΓΕ & ΟΕ σε €
%
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΗΡΩΝ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΛΑΤΕΚΑΤ
ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Ε
2
ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ
3

0%

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς ΗΡΩΝ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ
Α.Ε δεν υπέβαλλαν οικονομική προσφορά. Κατέθεσαν αντίστοιχα έγγραφο κι
αιτιολογούν την μη υποβολή προσφοράς. Συγκεκριμένα:
Ο εκπρόσωπος της ΗΡΩΝ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δήλωσε ότι δεν συμμετέχει
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης διότι θεωρεί το έργο απαιτητικό και ασύμφορο.
Ο εκπρόσωπος της ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Ε δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης διότι διαπιστώθηκαν μετά από επίσκεψη επί τόπου οι
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατασκευής του έργου.
Ο οικονομικός φορέας ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ κατέθεσε προσφορά η οποία
περιλάμβανε φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Τα μέλη
της Επιτροπής, έλεγξαν την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό σύμφωνα με την
πρόσκληση. Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί μη
κωλύματος συμμετοχής, βεβαίωση ΜΕΕΠ με αριθμό 28538 και έγγραφο αιτιολόγησης
της προσφερόμενης μηδενικής έκπτωσης. Σύμφωνα με το έγγραφο αιτιολόγησης
αναφέρεται ότι οι δύσκολες συνθήκες του έργου αλλά σε συνδυασμό με τις αντίξοες
συνθήκες που διαδραματίζονται διεθνώς λόγω του covid19 που επέβαλλαν σφοδρή
μεταβολή στο οικονομικό περιβάλλον κατασκευής των δημοσίων έργων με σημαντική
αύξηση των τιμών υλικών, ήταν οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην υποβολή
προσφοράς με μηδενική έκπτωση.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

το παραδεκτό της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ &
ΣΙΑ ΕΤΕ
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το αιτιολογημένο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου και των
περιστάσεων το ποσοστό έκπτωσης 0%

το γεγονός ότι είναι η μοναδική προσφορά για την εκτέλεση του έργου

Το γεγονός ότι λόγω του κατεπείγοντος δεν μπορεί να επαναληφθεί η
διαδικασία
Προτείνει την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ
& ΣΙΑ ΕΤΕ ο οποίος υπέβαλλε τη μοναδική προσφορά με μέση έκπτωση, επί του
προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με 0,00 %.
Στη συνέχεια θα κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος (εντός προθεσμίας (10) δέκα
ημερών) να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, τα οποία θα
ελεγχθούν από την επιτροπή ώστε να περαιωθεί η διαδικασία και να ολοκληρωθεί το
πρακτικό διαπραγμάτευσης.
Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν παρών και ο Δήμαρχος Βελβεντού.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Σήμερα 19-5-2021 (σε συνέχεια της από 5-5-2021 διαδικασίας) συνήλθε εκ
νέου η επιτροπή διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά που
κατατέθηκαν εγκαίρως (17-5-2021) από τον προσωρινό μειοδότη σύμφωνα με το με
αρ. πρωτ. 1501/7-5-2021 έγγραφο της επιτροπής.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν όλα τα απαιτούμενα από το
νόμο δικαιολογητικά για την εταιρία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ όπως επίσης
διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να προσκομιστούν συμπληρωματικά:

ποινικό μητρώο για το ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας και

πιστοποιητικά από τα αρμόδια επιμελητήρια από τα οποία αποδεικνύεται
ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

καθώς και επικαιροποιημένο ποινικό μητρώο, αφού αυτό που
κατατέθηκε ισχύει έως 25-5-2021.

Σήμερα 28-05-2021 συνήλθε η επιτροπή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,
προκειμένου να ελέγξει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εγκαίρως (27-5-2021) από τον προσωρινό μειοδότη σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.
1632/20-5-2021 έγγραφο της επιτροπής.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν όλα τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν πλην του επικαιροποιημένου ποινικού μητρώου, το
οποίο έχει ισχύ τρεις μήνες από την έκδοσή του και η καταληκτική ημερομηνία ισχύος
του ήταν η 25η Μαΐου 2021. Ο ανάδοχος αναφέρει ότι θα αποσταλεί άμεσα μέσα σε
διάστημα δύο ή τριών εργάσιμων ημερών.

Σήμερα 3-6-2021 συνήλθε η επιτροπή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αφού
προσκομίστηκε το ζητούμενο
ποινικό μητρώο κι ολοκληρώθηκε ο φάκελος
δικαιολογητικών για την εταιρία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, προκειμένου να
ολοκληρωθεί το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
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δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Με βάση όλα τα ανωτέρω κι αφού
δεν υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται το παρών
πρακτικό το οποίο θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού.
Η Επιτροπή διαπραγμάτευσης εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στον οικονομικό
φορέα ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ο οποίος υπέβαλλε τη μοναδική προσφορά με μέση
έκπτωση, επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με 0,00 %.

Καλείται η οικονομική επιτροπή για την έγκριση ή μη του πρακτικού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο
συζητούμενο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το άρθρο77 του ν. 4555/2018
 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα το άρθρο 32 και 32Α
 Την Απόφαση 66/2021 της Ο.Ε σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία
ανάθεσης του έργου.
 Την 889/5-2-2021 Απόφαση έγκρισης της παράτασης κήρυξης της περιοχής
Καταφυγίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως 8-8-2021.
 Την 9444/8-2-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδότησης
ποσού 500.000,00 ευρώ
 Το με αρ. πρωτ. 1779/3-6-2021 διαβιβαστικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» όπως αυτό ολοκληρώθηκε κατά την
3-6-2021
2.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» στον οριστικό ανάδοχο ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με μέση έκπτωση
μηδέν επί τοις εκατό (0,00%), ο οποίος υπέβαλλε εμπρόθεσμα και χωρίς ελλείψεις
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
3.
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή
της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 90 /2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 11 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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