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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 234/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-8-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 16749/5-8-2021 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 διατάξεων: : α)  της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 44848/7/30-7-2021, β) της υπ’αριθµ. 174/15591/2-8-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να 
λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την « Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 16653/4-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικ/κων Υπηρεσιών, στην οποία  αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας » 
Σχετ.: (α) Το µε Α.Π. 16243/30-7-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
 
Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εν θέµατι σχετικού, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 16243/30-7-2021 πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο 
Εορδαίας» 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης , έγιναν µε την 190/2021 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ποσό προϋπολογισµού 49.600,00 €. 
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ ) 435/16-3-2021 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 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. 15234/16-7-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Παρασκευή 
30/07/2021. 
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Στο διαγωνισµό κατατέθηκε µία προσφορά: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθ.Πρωτ. 
1. ENERES HELLAS CPM IKE 16242/30-7-2021 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 

 
Θέτουµε  υπόψη σας το υπ’αριθµ 16243/30-7-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής διαγωνισµού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα  σήµερα την 30-07-2021, 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 την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 
για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο ∆ήµο Εορδαίας». 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Άτσου ∆ηµήτριος, Αναπληρωµατικός Πρόεδρος 
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Μέλος 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 9:30 π.µ 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 και  των τεχνικών 
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 2.4.2 
3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και τον υποφάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά»   µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξέτασε την προσκόµιση της 
εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι 
συµµετέχοντες υπέβαλαν την απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε το 3.1.3  άρθρο της διακήρυξης. 
Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους(Αρ.πρωτ.57679/30-07-2021 βεβαίωση εγκυρότητας Optima 
bank της ENERES HELLAS CPM IKE). 
5. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµ. Πρωτοκόλλου 

1 ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 16242/30-07-2021 

 
6. 0 διαγωνιζόµενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1 ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ 
2.ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ .(ΑΡ.ΠΡΩΤ.2017/17-02-2021). 
4.ΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.252462/07-07-2021). 
5.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΑΑ∆Ε(ΑΡ.ΠΡΩΤ:71525219/19-07-2021). 
6.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ε-ΕΦΚΑ  
(ΑΡ.ΠΡΩΤ:762443/26-3-2021). 
7.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ε-ΕΦΚΑ  
(ΑΡ.ΠΡΩΤ:1151646/6-5-2021). 

ΑΔΑ: 6ΩΔΣΩΡ6-ΛΕΑ
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8.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ. 
9.ΑΑ∆Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ. 
10.ΑΑ∆Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 
11.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ. 
12.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ. 
13.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
14.ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
15.Υ/∆ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ. 
16.Υ/∆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. 
17.ISO 
18.ΕΕΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ. 
19.ΕΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. 
20.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2021 ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ. 
 
 

 

Η προσφορά της ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 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 τον 
διαγωνιζόµενο  ανά κριτήριο αξιολόγησης όπως ακολουθεί: 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης  

Περιγραφή     

Κ1 
Η κατανόηση των απαιτήσεων του Αντικειµένου της Σύµβασης, όπως 
αυτές προκύπτουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειµένου της 
προκήρυξης 

10 100 
 

10 
 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 
αποτελεσµατικότητας της γενικής µεθοδολογίας υλοποίησης, της 
διασφάλισης ποιότητας, του χρονοδιαγράµµατος και τα εργαλεία που 
θα χρησιµοποιηθούν 

20 100 20 

Κ3 Οργάνωση και ∆οµή της Οµάδας έργου 35 100 35 

Κ4 
Παρουσίαση και περιγραφή των µελών και των καθηκόντων της οµάδας 
έργου 

35 140 49 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 440 114 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:  
 Ο συνολικός βαθµός της τεχνικής αξιολόγησης υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:  

UΤ = (K1*β1)+(Κ2*β2)+(Κ3*β3)+(K4*β4)=(0.1*100)+(0.2*100)+(100*0.35)+(140*0.35)=114 

• η προσφορά της ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ  , λαµβάνει βαθµολογία 114. 
Κ1 Πληροί τις προϋποθέσεις που ζητούνται από τη διακήρυξη . 

Κ2. Πληροί τις προϋποθέσεις που ζητούνται από τη διακήρυξη . 

Όσον αφορά την οργάνωση, δοµή της οµάδας έργου καθώς και την παρουσίαση και περιγραφή των µελών και 
των καθηκόντων της οµάδας του έργου η βαθµολόγηση αιτιολογείται ως εξής:  
Κ3. Το σχήµα διοίκησης και οργάνωσης του έργου πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διακήρυξη.  
Κ4. Όλα τα µέλη της οµάδας έργου έχουν µεταπτυχιακό, και ένα µέλος και διδακτορικό. Έχουν περισσότερες 
µελέτες από αυτές που προσδιορίζονται στη διακήρυξη. Έχουν διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα, πληθώρα δηµοσιεύσεων, οµιλίες σε συνέδρια, ηµερίδες, εκδηλώσεις. Επίσης δηµοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά µε κριτές, δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, καθώς και αναφορές στο δηµοσιευµένο έργο 
από άλλους ερευνητές.  
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 15234/16-7-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. τις υποβληθείσες προσφορές 
4. την υπ’ αριθ. 135/16-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας 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: 

ΑΔΑ: 6ΩΔΣΩΡ6-ΛΕΑ
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1.  Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Βαθµολογία 

1. ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 114 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

Αριθµ. Απόφ. 234/2021 
 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3.  την  αριθµ. :9/2021, µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο : « 
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο) του ∆ήµου Εορδαίας », προϋπολογισµού 49.600,00 ευρώ 
4.την υπ’αριθµ 14771/13-7-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµήµατος Προγραµµατισµού 
5. την υπ’αριθµ 190/2021 ΑΟΕ  
6. την υπ’ αριθµ. 15234/16-7-2021 διακήρυξη 
7. το υπ’ αριθµ. 16243/30-7-2021 πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού 
 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 16243/30-7-2021 πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την 
Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας», το όποιο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται την πρόσφορα που υπέβαλε ο 
κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό και έλαβε συνολικό 
βαθµό στην τεχνική αξιολόγηση   : 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Βαθµολογία 

1. ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 114 

 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  234/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου  
5. Στέφανος Μπιγγας 

 

 

ΑΔΑ: 6ΩΔΣΩΡ6-ΛΕΑ


