
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 26ης / 28-11-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
 Αριθ. απόφασης: 116 / 2020 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού.  

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Σάββατο 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. 3651/24-11-2020 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 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της 
οικονομικής επιτροπής  τα εξής:  

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού. Με  την αριθμ. 70/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 12/2020 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 10-11-2020 και ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16-11-2020. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 100596. Με το αρ. πρωτ. 3522/19-11-2020 

διαβιβαστικό η επιτροπή αξιολόγησης θέτει υπόψη της Επιτροπής τα πρακτικά διαγωνισμού προς 

έγκριση: 

   
  

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100596) 

 
Στο Βελβεντό, την 17-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
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70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου 1 Αξιολόγηση 

δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 

100596 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αριθ. πρωτ. 2933/08-10-2020 διακήρυξης του Δήμου, για την 

προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ». 

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, Γκατζιούρα Μαρία, Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών . 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 2933/08-10-2020 διακήρυξη του Δήμου Βελβεντού, για την 

«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» 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 και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 100596. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-11-2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών είναι η 16-11-2020. 

Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 16-11-2020 και ώρα 11:58:06 π.μ. μέσω 

συστήματος. 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 100596 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος 

από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, μία μοναδική 

προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 

 

                     

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» των 

προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το 

σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ 

ΒΑΡΒΑΡΑ» ως εξής: 

1. Αίτηση συμμετοχής 

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

3. ΤΕΥΔ_signed 

4. Prospect 

5. Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, περί μη λειτουργίας αθέμιτα, παράνομα και καταχρηστικά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αλλά 

και της εκτέλεσης της σύμβασης   

6. Πιστοποιητικό χάλυβα 1 

7. Πιστοποιητικό χάλυβα 2 

8. Πλήρη περιγραφή λειτουργιών του συστήματος 

9. Σχέδιο του πλήρους συστήματος με συνολικές διαστάσεις  

10. Πίνακα απαραίτητων ανταλλακτικών διετούς λειτουργίας 

11. Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης να προσκομίσει στην επιτροπή αξιολόγησης σύστημα όμοιας 

κατασκευής εν λειτουργία, περί παράδοσης και τοποθέτησης των μηχανισμών έτοιμων προς λειτουργία, περί του 

χρόνου παράδοσης και περί επίδειξης των μηχανημάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται  

12. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας (2) 

13. Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων  

14. Κατάλογος εργαλείων συντήρησης 

15. Σχέδια ανύψωσης συστήματος και σχέδια πρεσσών (4) 

α/α Οικονομικός Φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής Προσφοράς 

1 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 10-11-2020 10:09:02 π.μ. 

α/α Οικονομικός Φορέας Α/Α Προσφοράς Συστήματος 

1 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 197638 
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16. Technical file review report  

17. Δήλωση συμμόρφωσης CE 

18. Έκθεση ελέγχου τεχνικού φακέλου μηχανής 

19. Συμφωνητικό αντιπροσώπευσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

20. Συμφωνητικό αντιπροσώπευσης ψηφιακά υπογεγραμμένο 

21. Πιστοποιητικά ISO 9001, 14001 και 18001 κατασκευαστή (3) 

22. Πιστοποιητικά ISO 9001, 14001 και 18001 προμηθευτή (3) 
23. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου προμηθευτή 

24. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου κατασκευαστή 

25. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 

26. Οργάνωση τεχνικής εξυπηρέτησης 

27. Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

28. Πιστοποιητικό εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 3834-2 

29. Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή 

30. Τεχνική περιγραφή πλακών απόσμησης συστήματος βυθιζόμενων κάδων 

31. Περιγραφή - εφαρμογή υλικού απόσμησης 

32. Πιστοποιητικό ISO εταιρείας προμήθειας υλικού απόσμησης 

33. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού απόσμησης 

34. Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος 

35. Βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών ΔΥΟ 

36. Συμβάσεις προμηθειών υπόγειου συστήματος κάδων (2) 

37. Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη και εγγύησης καλής 

λειτουργίας για 2 έτη ψηφιακά υπογεγραμμένη 

38. Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη και εγγύησης καλής 

λειτουργίας για 2 έτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

39. Φύλλο συμμόρφωσης 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 8755/1001/10637 

από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή 

ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με την αρ. 339/16-11-2020 βεβαίωση 

εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ στο 

διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς στο σύστημα με Αρ. Πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών 3404/11-11-2020. 

Διαπιστώνεται ότι η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο. Η ΤΣΕΛΕΜΠΗ 

ΒΑΡΒΑΡΑ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, 

Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα έγγραφα – 

πιστοποιητικά τα οποία υποβλήθησαν και δεν έφεραν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου η προσφορά της 

προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της 

διακήρυξης με αρ. 2933/08-10-2020. 

Η τεχνική προσφορά της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με 

αρ. 12/2020.  

 

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

α) Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 

β) Την προώθηση της προσφοράς της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή 

στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς. 

γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή 
Χαρίλαος Γάγας   Ειρήνη Αγγέλη   Γκατζιούρα Μαρία 

 

 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

 «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100596) 

 

Στο Βελβεντό, την 18-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού που 

συστήθηκε με την υπ. αριθ. 70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο 
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του σταδίου 2 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 

100596 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με  αριθ. Πρωτ. 2933/08-10-2020 διακήρυξης του Δήμου, για την 

προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

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, Γκατζιούρα Μαρία, Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθ. Πρωτ. 2933/08-10-2020 σχετική 

διακήρυξη του Δήμου Βελβεντού, για την «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών από τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής 

αποσφράγισης και την ενημέρωση των προμηθευτών η οποία έγινε στις 18-11-2020 και ώρα 12:15 μ.μ. μέσω 

του ΕΣΗΔΗΣ, προχώρησε στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε. 

Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε ήταν του οικονομικού φορέα 

«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» με μοναδικό α/α συστήματος 197638, αυτή περιελάμβανε τα απαιτούμενα 

επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» έχει ως εξής: 

 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
προ/μού (€) 

Τιμή Μονάδας  
προσφοράς   

(€) 

Δαπάνη 
προ/μού 

(€) 

Δαπάνη 
προσφορράς 

(€) 

Προμήθεια  
συστοιχίας (2) 

κάδων  
οικολογικών 
βυθιζόμενων  

συστημάτων  με 
κάδους κοινής 

χρήσης 

Τεμάχιο 2 60.483,87 60.300,00 120,967,74 120.600,00 

Σύνολο     120.967,74 120.600,00 

Φ.Π.Α. 24%     29.032,26 28.944,00 

Γενικό Σύνολο     150.000,00 149.544,00 

     
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη χαμηλότερη 

τιμή. 

Επειδή όμως δεν υπάρχει άλλη προσφορά ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους και επειδή η μοναδική 

προσφορά που υποβλήθηκε είναι μικρότερη του προϋπολογισμένου κόστους   

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

α) Την ανάδειξη της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», 
γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 
β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Η Επιτροπή 
Χαρίλαος Γάγας   Ειρήνη Αγγέλη   Γκατζιούρα Μαρία 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: 

1. Την έγκριση των α) από 17-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 18-

11-2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

2. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» η 

οποία προωθήθηκε στο στάδιο της αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» ως προσωρινού 
αναδόχου για την προμήθεια «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» της 12/2020 μελέτης 
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και της 2933/08-10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού  για την οποία η προσφορά 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 149.544,00 
ευρώ με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στα από 
17-11-2020 και 18-11-2020 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την 
εισήγηση, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της 
επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και  όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τα α) από 17-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 18-11-
2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
100596 για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 
δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. 
2. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» με αύξοντα 
αριθμό συστήματος προσφοράς 197638 της 12/2020 μελέτης και της 2933/08-10-2020 
διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προχώρησε στο στάδιο της αξιολόγησης οικονομικής 
προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-11-2020 πρακτικό 
επιτροπής αξιολόγησης. 
3. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» με αύξοντα αριθμό συστήματος προσφοράς 197638 της 2933/08-
10-2020 διακήρυξης διαγωνισμού (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 100596), η προσφορά της 

οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 149.544,00 
ευρώ με ΦΠΑ 24% ως ο κάτωθι πίνακας : 
 

Είδος Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
προ/μού 

(€) 

Τιμή 
Μονάδας  

προσφοράς   
(€) 

Δαπάνη 
προ/μού 

(€) 

Δαπάνη 
προσφορράς 

(€) 

Προμήθεια  
συστοιχίας 
(2) κάδων  

οικολογικών 
βυθιζόμενων  
συστημάτων  
με κάδους 

κοινής 
χρήσης 

Τεμάχιο 2 60.483,87 60.300,00 120,967,74 120.600,00 

Σύνολο     120.967,74 120.600,00 

Φ.Π.Α. 24%     29.032,26 28.944,00 

Γενικό 
Σύνολο 

    150.000,00 149.544,00 

 
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και στο από 18-11-
2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται. 
Κατά της παρούσας πράξης μπορεί να ασκηθεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το 
άρθρο 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση.  
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 116 / 2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Ο Πρόεδρος  
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό,  30 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
        Δήμαρχος Βελβεντού 

 
 

Επισυνάπτονται τα από 17-11-2020 και 19-11-2020 πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 
του διαγωνισμού: 
 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100596) 

 

Στο Βελβεντό, την 17-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), συνεδρίασε 

η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 70/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου 1 Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 

και Τεχνικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 100596 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αριθ. πρωτ. 2933/08-10-2020 διακήρυξης του Δήμου, 

για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ». 

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, Γκατζιούρα Μαρία, Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών . 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 2933/08-10-2020 διακήρυξη του Δήμου 

Βελβεντού, για την «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» 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 

και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

100596. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη η 10-11-2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

είναι η 16-11-2020. 
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Η σχετική ενημέρωση των οικονομικών φορέων έγινε στις 16-11-2020 και ώρα 11:58:06 π.μ. 

μέσω συστήματος. 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 

100596 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 

ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, μία 

μοναδική προσφορά από τον παρακάτω οικονομικό φορέα: 

 

                     

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» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 

συστήματος: 

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής 

της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» ως εξής: 

40. Αίτηση συμμετοχής 

41. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

42. ΤΕΥΔ_signed 

43. Prospect 

44. Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, περί μη λειτουργίας αθέμιτα, παράνομα και καταχρηστικά κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού αλλά και της εκτέλεσης της σύμβασης   

45. Πιστοποιητικό χάλυβα 1 

46. Πιστοποιητικό χάλυβα 2 

47. Πλήρη περιγραφή λειτουργιών του συστήματος 

48. Σχέδιο του πλήρους συστήματος με συνολικές διαστάσεις  

49. Πίνακα απαραίτητων ανταλλακτικών διετούς λειτουργίας 

50. Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης να προσκομίσει στην επιτροπή αξιολόγησης 

σύστημα όμοιας κατασκευής εν λειτουργία, περί παράδοσης και τοποθέτησης των 

α/α Οικονομικός Φορέας 
Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 10-11-2020 10:09:02 π.μ. 

α/α Οικονομικός Φορέας Α/Α Προσφοράς Συστήματος 

1 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 197638 
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μηχανισμών έτοιμων προς λειτουργία, περί του χρόνου παράδοσης και περί επίδειξης των 

μηχανημάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται  

51. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας (2) 

52. Κατάλογος κυριότερων παραδόσεων  

53. Κατάλογος εργαλείων συντήρησης 

54. Σχέδια ανύψωσης συστήματος και σχέδια πρεσσών (4) 

55. Technical file review report  

56. Δήλωση συμμόρφωσης CE 

57. Έκθεση ελέγχου τεχνικού φακέλου μηχανής 

58. Συμφωνητικό αντιπροσώπευσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

59. Συμφωνητικό αντιπροσώπευσης ψηφιακά υπογεγραμμένο 

60. Πιστοποιητικά ISO 9001, 14001 και 18001 κατασκευαστή (3) 

61. Πιστοποιητικά ISO 9001, 14001 και 18001 προμηθευτή (3) 
62. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου προμηθευτή 

63. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου κατασκευαστή 

64. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 

65. Οργάνωση τεχνικής εξυπηρέτησης 

66. Αναλυτική τεχνική περιγραφή 

67. Πιστοποιητικό εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 3834-2 

68. Πιστοποιητικό έγκρισης δοκιμής συγκολλητή 

69. Τεχνική περιγραφή πλακών απόσμησης συστήματος βυθιζόμενων κάδων 

70. Περιγραφή - εφαρμογή υλικού απόσμησης 

71. Πιστοποιητικό ISO εταιρείας προμήθειας υλικού απόσμησης 

72. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού απόσμησης 

73. Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος 

74. Βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών ΔΥΟ 

75. Συμβάσεις προμηθειών υπόγειου συστήματος κάδων (2) 

76. Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη και εγγύησης 

καλής λειτουργίας για 2 έτη ψηφιακά υπογεγραμμένη 

77. Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη και εγγύησης 

καλής λειτουργίας για 2 έτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 

78. Φύλλο συμμόρφωσης 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο το TEYΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 

8755/1001/10637 από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε 

αυτή με την αρ. 339/16-11-2020 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας. 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η 

ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα με Αρ. Πρωτ. 

Κατάθεσης δικαιολογητικών 3404/11-11-2020. 

Διαπιστώνεται ότι η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο. 

Η ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή 

όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα έγγραφα – πιστοποιητικά τα οποία 

υποβλήθησαν και δεν έφεραν ψηφιακή υπογραφή. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά 

στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές 

απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης με αρ. 2933/08-10-2020. 

Η τεχνική προσφορά της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 12/2020.  

 

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

α) Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 

β) Την προώθηση της προσφοράς της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» στην επόμενη φάση του 

διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της 

προσφοράς. 

γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

 

Η Επιτροπή 

 

 

 
Χαρίλαος Γάγας   Ειρήνη Αγγέλη   Γκατζιούρα Μαρία 

 

 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

 «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 100596) 

 

Στο Βελβεντό, την 18-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού (Αγ. Τριάδας 21), 

συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 70/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του σταδίου 2 Αξιολόγηση 

Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 100596 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με  αριθ. Πρωτ. 2933/08-10-2020 διακήρυξης του 

Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». 

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, Γκατζιούρα Μαρία, Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της, την με αριθ. Πρωτ. 2933/08-10-

2020 σχετική διακήρυξη του Δήμου Βελβεντού, για την «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών από τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής 

αποσφράγισης και την ενημέρωση των προμηθευτών η οποία έγινε στις 18-11-2020 και ώρα 

12:15 μ.μ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προχώρησε στην αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που 

υποβλήθηκε. 
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Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε ήταν του 

οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» με μοναδικό α/α συστήματος 197638, αυτή 

περιελάμβανε τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 

έχει ως εξής: 

 

Είδος 
Μονάδ

α 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδας 

προ/μού (€) 

Τιμή 

Μονάδας  

προσφοράς   (€) 

Δαπάνη 

προ/μού 

(€) 

Δαπάνη 

προσφορράς 

(€) 
Προμήθεια  

συστοιχίας (2) κάδων  

οικολογικών βυθιζόμενων  

συστημάτων  με κάδους 

κοινής χρήσης 

Τεμάχιο 2 60.483,87 60.300,00 

 

 

 
120,967,74 

 

 

 

120.600,00 

Σύνολο     120.967,74 120.600,00 

Φ.Π.Α. 24%     29.032,26 28.944,00 

Γενικό Σύνολο     150.000,00 149.544,00 

     

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Επειδή όμως δεν υπάρχει άλλη προσφορά ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ τους και 

επειδή η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε είναι μικρότερη του προϋπολογισμένου 

κόστους   

 

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

 

α) Την ανάδειξη της «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας 
με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 
β) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

 

Χαρίλαος Γάγας   Ειρήνη Αγγέλη   Γκατζιούρα Μαρία 
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