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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 275/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών 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 τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  το 
υπ’αριθµ. 20133/16-9-2021 έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών 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. 20052/16-9-2021  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. 20052/16-9-2021  πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών 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 . 
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Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 15234/16-7-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Παρασκευή 
30/07/2021.  
Στο διαγωνισµό κατατέθηκε µία προσφορά:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθ.Πρωτ. 

1. ENERES HELLAS CPM IKE 16242/30-7-2021 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το  υπ΄αριθ. 16243/30-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών. 
Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού εγκρίθηκε από την υπ΄αριθ. 234/2021  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.» 
Ύστερα από τα παραπάνω θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 20052/16-9-2021, πρακτικό αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα  σήµερα την 16-9-2021, ηµέρα Πέµπτη  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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την  υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο 
∆ήµο Εορδαίας»  µε αριθµό ∆ιακήρυξης 15234/16-7-2021, η οποία δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008932854 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Άτσου ∆ηµήτριος, Αναπληρωµατικός Πρόεδρος 
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Μέλος 
 
1. Την  30-7-2021 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην  αποσφράγιση του φάκελου «∆ικαιολογητικά 
διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά»των διαγωνιζοµένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούµενων 
εγγυήσεων συµµετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από 
αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου, την αξιολόγησης και της βαθµολόγησης αυτών στο 
υπ΄αριθ. 16243/30-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού εγκρίθηκε από την υπ΄αριθ. 234/2021  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
2. Με το υπ’ αριθ1990/14-9-2021  έγγραφο του ∆ηµάρχου , ορίστηκε ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 16-9-2021  και ώρα 10:00 π.µ., 
Συνεπώς, σήµερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της  οικονοµικής  
προσφοράς της  ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ, µοναδικού συµµετέχοντα στο διαγωνισµό , της οποίας η 
προσφορά έγινε αποδεκτή. 
3. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής  προσφοράς της  ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ . 
Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α    διαµορφώνονται ως εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε 
ευρώ 

 
1 ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 46.624,00€ 

 
Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά  κρίνεται αποδεκτή , καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης.  
Η τελική κατάταξη για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς  βάσει  
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, η οποία εκτιµάται βάσει των 
αναφερόµενων στη διακήρυξη κριτηρίων για το κάθε τµήµα της σύµβασης υπολογίζεται ως εξής: 
Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 
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Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο τελικό βαθµό αξιολόγησης (B) όπως 
υπολογίζεται από τον τύπο: 
Β = 0,80 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,20 * (OΠmin/ΟΠ)  όπου: 
Β = Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης της προσφοράς (µε στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) 
UT = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. 
Umax = Ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς. 
OΠ = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς του οικονοµικού φορέα 
OΠmin = το συνολικό κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς. 
 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Τελικός Βαθµός αξιολόγησης (Β) 

1 ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 0,80*(114/114)+0,20(46624/46624)
= 1 

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. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 15234/16-7-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ. 16243/30-7-2021  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. την υπ’ αριθ. 135/16-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
6. 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 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της  ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου της  υπηρεσίας «Παροχή 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο 
∆ήµο 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. 
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.  

 
Αριθµ. Απόφ. 275/2021 

                                               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 
8. την 234/2021 ΑΟΕ 
9. το υπ’αριθµ 20052/16-9-2021, πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 20052/16-9-2021, πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών 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. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ, ως προσωρινό ανάδοχο 
της  υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο ∆ήµο 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, ήτοι: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Τελικός Βαθµός 
αξιολόγησης (Β) 

Οικονοµική προσφορά 
σε ευρώ 

 

1 ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ 0,80*(114/114)+0,20(466
24/46624)= 1 

46.624,00€ 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 275/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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