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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 27ης/24-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 112/2021 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης  για την 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» μετά 

από συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη 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. 2583/19-

8-2021 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 για το 1ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 

την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ του Ν.3852/2010 η 

Οικονομική Επιτροπή «….θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ….»  

 Σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 του άρθρου 32 παρ.1 «…Στις 

ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», και του άρθρου 32 

παρ. 2α «….Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί 

να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί 

όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην 

Επιτροπή μετά από αίτημά της…» 
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Με το αρ. πρωτ. 2574/18-08-2021 έγγραφο διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή 

το  Πρακτικό Ι Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)το οποίο 

παρατίθεται αυτούσιο: 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  ν . 1  

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της 

προμήθειας:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

 
Κριτήριο Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης 

τιμής.  

Ημερομηνία Δημοπρασίας:  18 Αυγούστου 2021 

Ημέρα:  Τετάρτη  και ώρα  10:00 π.μ.  (λήξη παραδόσεως προσφορών) 

Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας  

Συστάθηκε σύμφωνα με την 100/2021 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Βελβεντού. 

Την ημέρα του διαγωνισμού παρευρέθηκαν :  

1. Πρόεδρος της επιτροπής :  Γάγας Χαρίλαος,  Αγρονόμος – Τοπογράφος 

Μηχανικός Π.Ε. 

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

                  β) Ζορζοβίλη Ελένη, Τ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού  

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 παρέλευση της ώρας 10:00, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το πέρας 

της διαδικασίας  παραλαβής προσφορών. 

Για το διαγωνισμό «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  

  
  Βελβεντό,  18/08/2021  

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού,  
1.-Γάγας Χαρίλαος 2.-Μαλιούση Ευανθία         3. Ζορζοβίλη Ελένη 

   Αγρ.– Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού 

  
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για: 

1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και την 

κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.  

2. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της 

σύμβασης. 

 

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

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το  Πρακτικό Ι της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και 

την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.  
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2. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Προϋπολογισμού 74.272,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) χωρίς 

τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης. 

3. Ορίζει την τριμελή επιτροπή διαγωνισμού ως επιτροπή για τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 24 Αυγούστου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 


