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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   150/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου 
για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια του Δήμου 
Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 59.767,75€. 

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
28503/08-05-2021 (Β’ 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7618/20-05-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                   
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 99/2021 (ΑΔΑ: ΨΥ88ΩΨΛ-
4ΦΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού των 
όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Εργασιών-Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακού 
συμβουλίου για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια», 
προϋπολογισμού 59.767,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Το 1ο Στάδιο (Παραλαβή, Αποσφράγιση και Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) του Πρόχειρου (Συνοπτικού) 
Διαγωνισμού διενεργήθηκε την 11/5/2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
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παραπάνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
6411/27–4–2021 Διακήρυξης του Δημάρχου Αμυνταίου, καθώς και τα άρθρα 
100 & 117 του Ν. 4412/2016. 

Ακολούθησε το 2ο Στάδιο  (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών / Τελική Κατάταξη Προσφορών) την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις 
παραπάνω διατάξεις. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς έγιναν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 της Αναλυτικής Διακήρυξης, καθώς και το 
άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) συνέταξε τα Πρακτικά του 
παραπάνω Διαγωνισμού τα οποία διαβίβασε μαζί με τον πλήρη φάκελο της 
προμήθειας στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με 
την έγκριση αυτών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω Πρακτικά, στο Διαγωνισμό υποβλήθηκε μία (1) 
προσφορά και στο 1ο Στάδιο, διενεργήθηκε η Παραλαβή, η Αποσφράγιση και 
ο Έλεγχος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & της Τεχνικής Προσφοράς η 
οποία και έγινε δεκτή για το επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού. 

Στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού, διενεργήθηκε η Αποσφράγιση, ο Έλεγχος και 
η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς που έγινε δεκτή κατά το 1ο Στάδιο 
και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
α) την Έγκριση των από 11/5/2021 Πρακτικών του Δημόσιου Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού και β) την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου, για την 
εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες ενεργειακού συμβουλίου για παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης σε κτήρια», προϋπολογισμού 59.767,75€. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄): Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως ισχύουν 

2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

3. Την αριθ. 99/2021 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αρ. πρωτ. 6411/27-04-2021 Αναλυτική Διακήρυξη του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 
5. Το από 11–5–2021 Πρακτικό 1 Παραλαβής, Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς που 
υποβλήθηκαν στον παραπάνω Πρόχειρο (Συνοπτικό) Διαγωνισμό. 

6. Το από 11–5–2021 Πρακτικό 2 Ελέγχου, Αποσφράγισης, Ελέγχου και 
Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, που υποβλήθηκε στον 
παραπάνω Πρόχειρο (Συνοπτικό)  Διαγωνισμό. 

7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 και του άρθρου 11, παρ. 1α, της Αναλυτικής Διακήρυξης. 
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8. Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τη διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω δημόσιας σύμβασης και κατά 
την έννοια του άρθρου 24, καθώς και η συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

9. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
10. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 11/5/2021, 1ο Πρακτικό του Δημόσιου Πρόχειρου 
(Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής 
Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες ενεργειακού συμβουλίου για 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια», προϋπολογισμού 
59.767,75 €, σύμφωνα με το οποίο: 

i. Γίνεται δεκτός για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος, 
Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών) ο παρακάτω 
συμμετέχων στον διαγωνισμό Οικονομικός Φορέας: 

1. Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

διότι πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 
6411/27–4–2021 Αναλυτική Διακήρυξη. 

Β. Εγκρίνει το από 11/5/2021, 1ο Πρακτικό του παραπάνω Δημόσιου 
Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο: 

i. Γίνεται δεκτός για το επόμενο (2ο) Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση, 
Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) ο παρακάτω 
συμμετέχων στον διαγωνισμό Οικονομικός Φορέας: 

1. Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

διότι πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 
6411/27–4–2021 Αναλυτική Διακήρυξη. 

Γ. Εγκρίνει το από 11/5/2021, 2ο Πρακτικό του παραπάνω Δημόσιου 
Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο, η μοναδική 
υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά έχει ως εξής: 

α/α Συμμετέχων 
Προσφερόμενη 
τιμή προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
Προσφερόμενη 

τιμή με ΦΠΑ 

1 Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.200,00 € 10.848,00€ 56.048,00 € 

Δ. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω υπηρεσίας, τον 
Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο οποίος 
εδρεύει στον Οικισμό «ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ», στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 
998680570, Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης, και ο οποίος υπέβαλε την μοναδική 
προσφορά (45.200,00 € προ Φ.Π.Α – 56.048,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%), δεδομένου ότι η προσφορά του πληρεί τους όρους της 
Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο, ενώ 
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ενδεχόμενη προσφυγή σε νέο διαγωνισμό δεν είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει 
περισσότερες και χαμηλότερες προσφορές.  

Ε. Εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες 
για τη συνέχιση του Διαγωνισμού – κοινοποίηση της παρούσας στον 
συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα, εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων επί της 
παρούσας, κλήση του προσωρινού αναδόχου να υποβάλει Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, έλεγχος αυτών, σύνταξη σχετικού Πρακτικού από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού κλπ, – σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη. 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 150/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
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