
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 182/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικού  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας - Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
3. Στέφανος Μπίγγας 

4. Κυριάκος Αντωνιαδης  
5. Κων/νος Μιχος  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα 
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 16661/18-8-2020 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής:  «ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού  διενέργειας – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας - Ορισµός προσωρινού 
αναδόχου.  
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του  µε αριθµ. 15316/30-7-2020 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης  δικαιολογητικών ,τεχνικών προσφορών  και  οικονοµικών  
προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας και τον 
ορισµό του προσωρινού αναδόχου που προκύπτει από αυτό. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 131/2020 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 482/15-4-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΠΩΡ6-Π0Φ



άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 
1 . 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 13559/8-7-2020 διακήρυξη και διενεργήθηκε την ∆ευτέρα  20-
7-2020.   
Στον διαγωνισµό κατατέθηκε µία προσφορά    : 

1. LEVER –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
  

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε 

ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) 
 

1 LEVER –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 63.045,93 € 
Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη του LEVER –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε ως προσωρινού αναδόχου 
του διαγωνισµού γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιµής. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε το  µε αριθµ. 15316/30-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία  µας   στις 
18/08/2020.»  
Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ. 15316/30-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 
και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών, αναφέρονται τα εξής:  
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 20-7-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε µε τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να 
προβεί στην  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 13559/8-7-
2020),η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 20PROC006987921. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος  Μέλος 
3) Μπαλτζή Ευαγγελία Μέλος 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 20-7-2020 και ώρα 
10:00 π.µ. 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:50  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή 
καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π).  
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η 
διακήρυξη στο άρθρο 2.4. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµ.Πρωτοκόλλου 

1  LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 14411/20-7-2020 
3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

   1  LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΤΕΥ∆ 
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  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΡΙΠΙ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆Η ΠΟΛΥΖΩ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. 
  3 Υ.∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΡΙΠΙ∆Η 
  ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ν.4611/2019) ΓΙΑ 

LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
  ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΙΠΙ∆Η 

ΘΕΟ∆ΩΡΟ 
  ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕ∆ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΣΕΘ ΑΕ 
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
  GRANT AGREEMENT ΑΠΟ EUROPEAN COMMISSION 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERREG 
  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ LEVER ΑΕ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΗΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΒΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆Η ΠΟΛΥΖΩ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΚΑ∆ΙΓΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
  Υ∆ ΧΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
  Υ∆ ΖΗΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 
  Υ∆ ΚΡΑΒΑΡΗ ΠΑΥΛΟΥ 
  Υ∆ ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 
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  Υ∆ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆Η ΠΟΛΥΖΩΣ 
  Υ∆ ΚΑΤΚΑ∆ΙΓΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 
  Υ∆ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 
  Υ∆ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  Υ∆ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 
  Υ∆ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001:2015 
  ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ LEVER 
  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ LEVER 
  ΕΦ/∆Α ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΡ. ΦΥΛ. 250/2012 
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. 
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LEVER 
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η προσφορά της LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ  
είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά της LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
και γίνεται αποδεκτή. 
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησε επιµέρους την προσφορά , σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού (άρθρο 2.3.1), ολοκλήρωσε και συνέταξε αναλυτική βαθµολογία για κάθε 
διαγωνιζόµενο  ανά κριτήριο αξιολόγησης όπως ακολουθεί:  
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Σ 1 Η κατανόηση από τον οικονοµικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, 

όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 

 

30 100 30 

Σ 2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσµατικότητας της γενικής µεθοδολογίας υλοποίησης και των 

εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν 

 

30 100 30 

Σ 3 Προσδιορισµός των Σταδίων εκπόνησης ΣΒΑΚ και η σύνδεσή τους µε τα 

ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα 

 

20 100 20 

Σ 4 Οργάνωση και ∆οµή της Οµάδας έργου– Παρουσίαση και περιγραφή 

των µελών και των καθηκόντων της οµάδας έργου 

 

20 100 20 

   ΣΥΝΟΛΟ 100   100 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:  
• η προσφορά της  LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, λαµβάνει βαθµολογία 100. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς , του ανωτέρω προσφερόµενου  που έγινε 
δεκτός κατά τα παραπάνω. Η προσφερόµενη τιµή µε Φ.Π.Α διαµορφώνεται ως εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε ευρώ 
 

1 LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 63.045,93 

Για την παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών έχει υποβληθεί µία και µοναδική προσφορά, ως εκ τούτου δεν 
τίθεται θέµα σύγκρισης καθότι η µία και µοναδική προσφορά είναι και η συµφερότερη. 
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Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 13559/8-7-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. την υποβληθείσα  προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 482/15-4-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 
1. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου της παροχής 
υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας 
,γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά  βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιµής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…..» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 182/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και 
ισχύει 
2.  το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ 006545231   
3. την υπ’ αριθµ. 345/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   «έγκριση προϋπολογισµού έτους 2020»  και 
την υπ’αριθµ. 834/2976/13-1-2020 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
4. την υπ’αριθµ. 482/7969/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 20REQ006584345 εγκεκριµένο 
αίτηµα 
5. την αριθµ. µελ. 2/2020 του Γρ. Προγραµµατισµού  
6. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
7. την από 3-6-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού & την υπ’αριθµ 131/2020 ΑΟΕ 
8. την υπ’ αριθ. 13559/8-7-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
9. το υπ’αριθµ. 15316/30-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών 
 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1.Εγκρίνει το  υπ’αριθµ. 15316/30-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για 
την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας», αρ. µελ. 02/2020, 
προϋπολογισµού 64.995,84 ευρώ µε ΦΠΑ 24%, χρηµατοδότηση Πράσινο Ταµείο, τι οποιο αποτελει 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό, και αναδεικνύει την 
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 
Εορδαίας», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιµής. Η βαθµολογία της είναι 100 και η οικονοµική της προσφορά 63.045,93 ευρώ µε ΦΠΑ. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 3.4 της υπ’ αριθ. 13559/8-7-2020 
∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
  

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 182/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 4. Κωνσταντίνος Μίχος  
 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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