
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 207/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-9-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 18797/11-9-2020 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 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας» . Ορισµός 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. Κυριάκος Αντωνιαδης 

2. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης  
  

4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπούλου  
6. Μπίγγας Στέφανος   
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
∆ηµήτριος Τσεχελίδης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ. 18758/11-9-2020 εισήγηση της ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση 
του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας -Κατακύρωση Υπηρεσίας.  
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 18658/10-9-2020 
πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης    του συνοπτικού   διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 131/2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προϋπολογισµού 64.995,84 ευρώ µε το Φ.Π.Α.. Η έγκριση της 
δαπάνης και η ψήφιση της πίστωσης έγιναν µε την 408/482/15-4-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 13559/8-7-2020 διακήρυξη και διενεργήθηκε την 30/07/2020. 
Με το υπ’ αριθ. 15316/30-7-2020 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και 
οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη την LEVER –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. 
Με την υπ΄αριθ. 182/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία  LEVER –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. κλήθηκε µε την υπ’ 
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αριθ. πρωτ. 18259/4-9-2020  πρόσκληση του ∆ηµάρχου  να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από το άρθρο 
της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Ο  προσωρινός ανάδοχος µετά από την ανωτέρω πρόσκληση του ∆ηµάρχου κατέθεσε εµπρόθεσµα τον 
φάκελο  µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης   . Η Επιτροπή έλεγξε τα εν λόγω δικαιολογητικά και 
συνέταξε το µε αριθµ. 18658/10-9-2020 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  µε το οποίο 
εισηγείται  την κατακύρωση της προµήθειας   στην  

• LEVER –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. , µε ΑΦΜ 997759560 και έδρα 26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 
54627  , Θεσσαλονίκη  έναντι του ποσού 63.045,93 € µε το ΦΠΑ» 

Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ. 18658/10-9-2020 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  
αναφέρονται τα εξής: «Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 10η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 
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  αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μπαλτζή Ευδοκία , Μέλος 
Με το υπ’ αριθ. 15316/30-7-2020 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια 
«Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου 
Εορδαίας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 13559/8-7-2020.), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της LEVER 
Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. 
Με την υπ΄αριθ. 182/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής, η LEVER Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 18259/4-
9-2020 πρόσκληση του ∆ηµάρχου  να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από του άρθρου 12 της διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 4/9/2020 Ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 8/9/2020 (αριθµ.πρωτ. 18423/8-9-
2020), συνεπώς εµπροθέσµως.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ) 
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ) 
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΟΛΥΖΩ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ∆Η) 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ (LEVER) 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ (LEVER) 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ (LEVER) 
7. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Α.∆.Ε. (LEVER) 
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 1 (ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ) 
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2 (ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ) 
11. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ e-ΕΦΚΑ (29-07-2020)(LEVER) 
12. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ e-ΕΦΚΑ (08-07-2020)(LEVER) 
13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 3 (ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ) 
14. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ Α.Α.∆.Ε. (LEVER) 
15. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
17. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
19. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER) 
20. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γ.Ε.ΜΗ. (LEVER)  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 12 της διακήρυξης.  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προµήθεια  στην 
LEVER Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…» 
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Αθ. Τερζοπούλου: Πόσο έτοιµη είναι η δηµοτική αρχή να δώσει στοιχεία στον µελετητή, ώστε να δούµε τις 
ανάγκες του ∆ήµου σφαιρικά ( κυκλοφοριακό, αναπλάσεις πλατειών κλπ) .  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  

Αριθµ. απόφ. 207/2020 

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 
10.  την υπ’αριθµ. 182/2020 ΑΟΕ 
11. το  µε αριθµ. 18658/10-9-2020 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης   
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1.Εγκρίνει το  υπ’αριθµ. 18658/10-9-2020 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  , 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, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό, και αναδεικνύει την 
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ µε ΑΦΜ 997759560 και έδρα  Θεσσαλονίκη, ως οριστικό 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 ,στο ποσό των  63.045,93 € µε το ΦΠΑ. 
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 207/2020. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
 3.  ∆ηµήτριος Σπόντης 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.  Μπίγγας Στέφανος  
 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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