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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 2
Αριθ. απόφασης:

ΘΕΜΑ:

/ 25-01-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

13 / 2021

Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών
κατακύρωσης
μειοδότη
για
την
προμήθεια
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού (Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ:100596)

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 123/21-1-2021 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 και
τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ως έκτακτο
θέμα λόγω χρονικής προθεσμίας, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη με τη σύμφωνη γνώμη
του συνόλου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και συζητήθηκε ως 7ο θέμα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Στο Βελβεντό, στις 14-01-2021, ημέρα Πέμπτη 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 3. Έλεγχος Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης Μειοδότη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του υπ. αριθ. 100596
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ. αριθ. 2933/08-10-2020 διακήρυξης του Δήμου, για
την προμήθεια με τίτλο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού.
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.
Με το υπ’ αριθ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών προτάθηκε, η ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» ως
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προσωρινού αναδόχου. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 116_2020/28-11-2020
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.
Κατόπιν απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η 4088/29-12-2020 πρόσκληση με την οποία
κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της, τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως προβλέπει η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412_2016
και ισχύει σήμερα.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών ήταν η 13-01-2021.
Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 2933/08-10-2020 σχετική
διακήρυξη του Δήμου Βελβεντού, για την προμήθεια με τίτλο «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
δικαιολογητικών μειοδότη από τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής αποσφράγισης και την
ενημέρωση του μειοδότη η οποία έγινε στις 14-01-2021 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προχώρησε στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής
05/01/2021, που ελέγχθηκαν ήταν του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» με
μοναδικό α/α συστήματος (προσφοράς) 197638, αυτή περιλάμβανε τα απαιτούμενα
επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία.
Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου λαμβάνοντας τον 29/0701-2021 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, ως αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, ο
οποίος παραδόθηκε στην Επιτροπή και του οποίου η κατάθεση είναι εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή
προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα
προαναφερθέντα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον
οικονομικό φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ», αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα
με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
H Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και λαμβάνοντας
υπόψη την υπ’ αριθμ. 116_2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται:
α) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού.
β) Την κήρυξη του οικονομικού φορέα «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ» σε ανάδοχο της προμήθειας
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου
Βελβεντού, ως εξής:
Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδας
προϋπολογισμού (€)

Τιμή προσφοράς
(€)

Προμήθεια
συστοιχίας (2)
κάδων οικολογικών
βυθιζόμενων
συστημάτων με
κάδους κοινής χρήσης

Τεμάχιο

2

60.483,87

60.300,00

Σύνολο

120.600,00

Φ.Π.Α. 24%

28.944,00

Γενικό Σύνολο

149.544,00
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Την ισχύουσα Νομοθεσία,
Τις διατάξεις του (Ν.3852/10 άρθρο 72, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/19)
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Την εισήγηση του Προέδρου.
Τη διαλογική συζήτηση των μελών της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει το από 14-01-2021 3ο πρακτικό (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη)
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας
«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»
του Δήμου Βελβεντού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ», ΑΦΜ
119884387, που εδρεύει στη Δράμα, Μαραθωνομάχων 3, Τ.Κ. 66100, ως εξής:
Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή μονάδας
προϋπολογισμού (€)

Τιμή
προσφοράς (€)

Προμήθεια συστοιχίας (2) κάδων
οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων
με κάδους κοινής χρήσης

Τεμάχιο

2

60.483,87

60.300,00

Σύνολο

120.600,00

Φ.Π.Α. 24%

28.944,00

Γενικό Σύνολο

149.544,00

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου για την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 25 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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