
 

 

 

 

           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 128/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-8-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 15800/24-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 
µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Έγκριση ή µη του  Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας  της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος  Ιορδανίδης 

3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 3. Ευστάθιος Κατσίδης 
4. Καιδης Αποστολος  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

   
   Το τακτικό µέλος κ. Μπίγγας Στέφανος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι µε µε την υπ’αριθµ 196/2016 Α∆Σ 
αποφασίσθηκε η εκπόνηση «κυκλοφοριακής µελέτης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την  οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ ενώ µε την υπ’αριθµ 
45/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της  πίστωση ύψους 54.560,00 από τον ΚΑ 30.7413.0046 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017,της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης , µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιµής, εγκρίναµε τα τεύχη δηµοπράτησης , όπως αυτά συντάχθηκαν από την ∆/νση Τ.Υ και 
καταρτίσαµε τους όρους διακήρυξης. Με την υπ΄αρίθµ 100/2017 Α.Ο.Ε συγκροτήσαµε την Επιτροπή 
διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας. 
Με την υπ΄αρίθµ 7/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε και ψηφίστηκε η πίστωση από τον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2018 για την  «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση 
της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» ποσού 54.560,00  από τον Κ.Α. 30.7413.0046 από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ.( ΕΑ∆ 297 ), η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιµολόγησης της οποίας δεν 
ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.                                                             
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 21489/21-6-2017 Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου και 
ορίστηκε καταληκτική ηµέρα για την κατάθεση προσφορών η Τρίτη 11-7-2017.  
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ΄αρίθµ 15716/23-7-2018 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 
15715/23-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, το οποίο και θέτω υπόψη σας:  
 

«……. Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης στον παρακάτω πίνακα (οι 

προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο µπήκαν µε σειρά κατάθεσης µετά από αυτήν που κατατέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού): 
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α/α Επωνυµία Οικονοµικού 

Φορέα 

∆ιακριτικός 

Τίτλος 

Τάξη-

Κατηγορία 

Εξουσιοδοτηµένος 

Εκπρόσωπος 

1 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε 

ΓΕ-Ο∆Ο-ΜΗ 

Ε.Ε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩ- 

ΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ Γ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 Σ.ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩ- 

ΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ Γ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

3 Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Ε.Ε.- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩ- 

ΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ ∆- 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩ- 

ΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ Β 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ 

4 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΚΚΤ- 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩ- 

ΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ Γ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

……….Ακολούθησε κατά τη σειρά κατάθεσης η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής 

και µετά τον έλεγχο τους διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Στο ΤΕΥ∆ της ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. µε δ.τ. «ΓΕ-Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε.», στο µέρος VI: Τελικές 

δηλώσεις, ο προσφέρων αναφέρεται σε άλλο δήµο και άλλο διαγωνισµό. 
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Για τον παραπάνω λόγο η επιτροπή αποφάσισε ότι η ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. µε δ.τ. «ΓΕ-

Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε.» δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού µε το υπ΄αρίθµ. Πρωτ. 23913/11-7-2017 έγγραφό 

του προς όλους τους προσφέροντες, τους ενηµέρωσε ότι την Πέµπτη 20-7-2017 και ώρα 9:00, στα 

γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, θα γίνει δηµόσια συνεδρίαση της 

επιτροπής διαγωνισµού, για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 

Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης εχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε εκ νέου την 20 Ιουλίου 

2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.00 πµ η επιτροπή διαγωνισµού, για την αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών των συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Στην σηµόσια συνεδρίαση 

δεν παρέστη κανένας προσφέρων. Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων µε την ένδειξη 

‘’φάκελος τεχνικής προσφοράς’’, κατά σειρά κατάθεσης για όλους τους προσφέροντες, εκτός της 

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ- ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. µε δ.τ «ΓΕ-Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε» γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής. 

Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της επιτροπής, ακολούθησε ο έλεγχος των ανηγµένων τεχνικών 

προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης. Με το υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 9293/24-4-2018 έγγραφό του, ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Εορδαίας ζήτησε από όλους τους 

προσφέροντες, παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών τους για χρονικό διάστηµα δέκα µηνών 

(µέχρι την 10-3-2019). 

Η ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ –ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε µε την υπ΄αρίθµ. Πρωτ. 9875/2-5-2018 υπεύθυνη δήλωση 

παρέτεινε την ισχύ προσφοράς της για χρονικό διάστηµα δέκα µηνών (µέχρι την 10-3-2019) 

Η Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 9624/27-4-2018 υπεύθυνη δήλωση 

παρέτεινε την ισχύ προσφοράς της για χρονικό διάστηµα δέκα µηνών (µέχρι την 10-3-2019) 

Η Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ µε την υπ΄αριθµ. 9883/2-

5-2018 υπεύθυνη δήλωση παρέτεινε την ισχύ προσφοράς της για χρονικό διάστηµα δέκα µηνών (µέχρι 

την 10-3-2019) 

Η ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 10088/4-

5-2018 υπεύθυνη δήλωση παρέτεινε την ισχύ προσφοράς της για χρονικό διάστηµα δέκα µηνών (µέχρι 

την 10-3-2019). 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών  µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, µετά τον έλεγχό 

τους από την επιτροπή διαγωνισµού σε κλειστές συνεδριάσεις, είναι η παρακάτω: 

Α) Τεχνική Προσφορά της Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  

• Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς Κ1=80 

• Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς Κ2=81 

• Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς Κ3=80 
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Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 

 UΤΠA =35%*K1+35%*K2+30%*K3=0,35*80+0,35*81+0,30*80=80,35 

H συγκεκριµένη τεχνική προσφορά πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 21.1 της διακήρυξης και εποµένως είναι αποδεκτή. 

Β) Τεχνική Προσφορά της Β.ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

• Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς Κ1=85 

• Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς Κ2=82,50 

• Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς Κ3=80 

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς είναι  

UΤΠΒ =35%*Κ1+35%*Κ2+30%*Κ3=0,35*85+0,35*82,50+0,30*80=82,63 

Η συγκεκριµένη τεχνική προσφορά πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 21.1 της διακήρυξης και εποµένως είναι αποδεκτή. 

Γ) Τεχνική Προσφορά της ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• Κριτήριο 1ο τεχνικής προσφοράς Κ1=83 

• Κριτήριο 2ο τεχνικής προσφοράς Κ2=81,50 

• Κριτήριο 3ο τεχνικής προσφοράς Κ3=80 

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 

UΤΠΓ =35%*Κ1+35%*Κ2+30%*Κ3=0,35*83+0,35*81,50+0,30*80=81,58 

 

Η συγκεκριµένη τεχνική προσφορά πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του 

άρθρου 21.1 της διακήρυξης και εποµένως είναι αποδεκτή…..». 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση ή µη του  Πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 128/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010  
2)τις διατάξεις του Ν 4412/2016,  
3)την 196/2016 απόφαση του ∆Σ ,  
4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) το υπ’αριθµ 7643/20-3-2017 πρακτικό κλήρωσης 
6) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & την υπ’αριθµ. 6644/2017 ΑΑΥ 
7) την υπ’αριθµ 45/2017 ΑΟΕ 
8) το υπ’αριθµ 465/8-6-2017 έγγραφο του ΤΕΕ 
9) την υπ΄αρίθµ 100/2017 ΑΟΕ 
10) η υπ΄αρίθµ 21489/21-6-2017 Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
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11) το µε αρίθµ πρωτ. 15715/23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

 
1. Εγκρίνει το  υπ΄αρίθµ  15715/23-07-2018  πρακτικό  ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας  της συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», 
προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας , µε την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε την 
εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης µετά τον έλεγχό τους από την επιτροπή διαγωνισµού, όπως αυτό 
εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 128/2018. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Κωνσταντίνος Μίχος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

       ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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