
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 23ης / 25-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 103 / 2020 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση Πρακτικού No 2 Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης 

Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού. 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, 

ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 

3102/21-10-2020 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 τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε 

υπόψη της οικονομικής επιτροπής  τα εξής:  

Με το με αρ. πρωτ. 3112/22-10-2020 η Επιτροπή διεξαγωγής Συνοπτικών 

Διαγωνισμών διαβίβασε το 2ο Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Παρατίθεται αυτούσιο το 

πρακτικό προς έγκριση. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού 65.000,16 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 Σε συνέχεια του από 18/09/2020 πρακτικού Νο 1 της ανωτέρω 

δημοπρασίας και της έγκρισης αυτού με την υπ’ αριθμόν 79/2020 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, η επιτροπή διαγωνισμού καλείται να συντάξει το πρακτικό 

Νο 2 του διαγωνισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι :  

• Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στους λοιπούς συμμετέχοντες του 

διαγωνισμού και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 

του ν.4412/2016. 
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• Ο προσωρινός μειοδότης κλήθηκε, με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2892/06-10-

2020 πρόσκληση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός 10 

εργάσιμων ημερών. 

• Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3091/20.10.2020 αίτηση του φορέα 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, τα οποία η επιτροπή έλεγξε και βρήκε 

ότι ήταν πλήρη και παραδεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του N.4412/2016 και τα 

οριζόμενα στην διακήρυξη. 

 Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 

πρακτικό Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με οριστικό 

μειοδότη και ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα  «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ» που προσέφερε μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης 

ίση με 31,55 %. 

 

 Μετά απ’  αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το  εν λόγω 

Πρακτικό No 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Σχολείο 

Βελβεντού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και 

τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το  Πρακτικό No 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο 

Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού». 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την σύμβαση εκτέλεσης 

του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Σχολείο 

Βελβεντού» στον οριστικό ανάδοχο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ» ο οποίος 

προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με σύνολο δαπάνης 

έργου κατά την προσφορά του χωρίς ΦΠΑ Τριάντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια 

ογδόντα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά (35.880,98 ευρώ) και μέση έκπτωση 

τριάντα ένα και πενήντα πέντε επί τοις εκατό (31,55%).    

 

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 103 / 2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  26 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

        Δήμαρχος Βελβεντού 
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