
 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 27ης / 7-12-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 119 / 2020 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα 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. 3718/1-12-2020 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 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της 

οικονομικής επιτροπής  τα εξής:  

Με το με αρ. πρωτ.  ΟΙΚ./1-12-2020 έγγραφο της η Επιτροπή διεξαγωγής Συνοπτικών 

Διαγωνισμών διαβίβασε το 1ο Πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ 

ΦΑΣΗ». Παρατίθεται αυτούσιο το πρακτικό προς έγκριση. 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ν ο . 1  

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» 

Προϋπολογισμού 63.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 

Σύστημα Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: Οι οικονομικές προσφορές υποβλήθηκαν με 

το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης της παρ 2α του άρθρου  95 του Ν. 4412/2016. 

Ημερομηνία Δημοπρασίας:  1 Δεκεμβρίου 2020 

Ημέρα:  Τρίτη  και ώρα  10:00 π.μ.  (λήξη κατάθεσης προσφορών) 

Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας: Συστάθηκε σύμφωνα με την 66/2020 Απόφαση της  

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. 

Την ημέρα του διαγωνισμού παρευρέθησαν:  

1.-Πρόεδρος της επιτροπής :  Γάγας Χαρίλαος,  Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 

 

ΑΔΑ: Ω5ΤΧ46ΜΓΗΖ-Ν7Ω



 

2.- Μέλη της επιτροπής : α) Μαλιούση Ευανθία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και β) 

Γκατζιούρα Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

Διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας: 

1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κήρυξε την έναρξη της δημοπρασίας στις 9:30, 

μισή ώρα πριν από τη λήξη παραδόσεως προσφορών.  

2. Μετά την επέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το πέρας της διαδικασίας  

παραλαβής προσφορών. 

3. Για κάθε φάκελο προσφοράς που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό, τα μέλη της Επιτροπής 

μονογράψανε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης). 

Προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

2 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 

3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισαν τις οικονομικές προσφορές τις 

μονογράψανε και ανακοίνωσαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Τέλος, 

καταχώρησαν όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές στον πίνακα οικονομικών 

προσφορών που ακολουθεί :   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

A/A 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

Οικονομική 

Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 15,96 % 42.699,09 €  

2 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 10,13% 45.660,74 €  

3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 25,04% 38.083,18 €  

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  20,04% 40.623,50 €  

Τα μέλη της Επιτροπής, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξαν για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του και το δικαίωμα 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και τα δηλωθέντα 

στο Τ.Ε.Υ.Δ.. 

Έλεγξαν επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο την πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο 

έντυπο οικονομικής προσφοράς και στη συνέχεια ελέγχθηκε η ορθότητα συμπλήρωσης του 

εντύπου οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και διαπιστώθηκε η ομαλότητα όλων 

των οικονομικών  προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων η επιτροπή έκρινε  

ότι όλες οι προσφορές θεωρούνται αποδεκτές. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

A/A 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 

Μέση 

Έκπτωση 

% 

Οικονομική 

Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ

ΕΙΣ 

1 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε. 25,04 % 38.083,18 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  20,04 % 40.623,50 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

3 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  15,96 % 42.699,09 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 10,13 % 45.660,74 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΑΔΑ: Ω5ΤΧ46ΜΓΗΖ-Ν7Ω



 

 

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα η χαμηλότερη προσφορά κατατέθηκε από τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση, επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης, ίση με ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (25,04). Συνεπώς, 

προτείνεται η ανάδειξη του εν λόγω οικονομικού φορέα ως προσωρινού αναδόχου καθώς η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 

ν.4412/2016 και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/16 ο προσωρινός μειοδότης θα κληθεί να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά την επικύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Εφόσον είναι παραδεκτά, τότε η 

επιτροπή θα συντάξει το τελικό πρακτικό (πρακτικό ν.2) του διαγωνισμού το οποίο θα 

υποβληθεί προς έγκριση και πάλι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και με απόφαση της 

οποίας θα προκύψει οριστικά ο μειοδότης και ανάδοχος του έργου. 

  

Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

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 

 Την Απόφαση 98/2020 της Ο.Ε με ΑΔΑ: ΩΧ1Ι46ΜΓΗΖ-ΩΔΗ, σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 

 Την με αρ. πρωτ. 3508/18-11-2020 Αναλυτική Διακήρυξη του έργου. 

 Το διαβιβαστικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη 

του ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού κατασκευής του 

έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» με ποσό 

προσφοράς 38.083,18 ευρώ( χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή μέση έκπτωση 25,04%.             

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

N.4412/2016. 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 αποτελεί 

προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από την 

ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

  

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  119  / 2020. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Βελβεντό,   7   Δεκεμβρίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
 

ΑΔΑ: Ω5ΤΧ46ΜΓΗΖ-Ν7Ω
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