
 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   318/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της 
υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών 
εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου “Κατασκευή Μουσικού 
Σχολείου Αμυνταίου” σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», 
προϋπολογισμού 69.607,71€. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 18127/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
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 επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 224/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης 
της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών 
εργασιών με σκοπό την ένταξη του έργου “Κατασκευή Μουσικού 
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Σχολείου Αμυνταίου” σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», 
προϋπολογισμού 69.607,71€,και την αριθ. 238/2022 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία έγινε η συγκρότηση της επιτροπής του ανωτέρω 
διαγωνισμού. 

Στις 15/09/2022, η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε τα κάτωθι 
Πρακτικά Ι και ΙΙ, τα οποία και παρατίθενται αυτούσια:

«Πρακτικό 1 : Παραλαβή και Έλεγχος Φακέλων Προσφορών – Αποσφράγιση 
Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών – Έλεγχος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Στο δημοτικό κατάστημα Αμυνταίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την 15/09/2022 
και ώρα 10:00 π.μ. η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε 
με την υπ' αριθμ. 238/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ: 
Ψ1ΦΒΩΨΛ-ΥΣΔ), προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο Ανοιχτο Διαγωνισμό που 
προκηρύχθηκε για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης παροχής επιστημονικών 
υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την 
ένταξη του έργου ‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου’ σε 
συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την 22PROC011106347 2022 – 08 
– 17 Αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Αμυνταίου. Στη συνεδρίαση της επιτροπής 
ήταν παρόντες: 

1) ΤΟΠΑΛΗΣ Ευάγγελος, Π.Ε. Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος 
3) ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ Εμμανουήλ, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος, Εκπρόσωπος 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας 
(TEE/ΤΔΜ), που ορίστηκε με το αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 3366/14-05-
2021 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας ως τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την αριθμ. 
11621/07-07-2022 διακήρυξη, η 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 191508/2022 
και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

Στη συνέχεια, μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

 ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 
τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχθη από το 
Υποσύστημα και κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετοχές στον διαγωνισμό 
διαμορφώνονται ως ακολούθως: 
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Πίνακας 1: Κατάλογος συμμετεχόντων 

Α/Α Διαγωνιζόμενος Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 

1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12/09/2022  13:06:17 

2 ΑΡΑΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/09/2022 22:04:05 

3 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του 
ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

13/09/2022 09:24:16 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθόσον σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.5, παρ. β), της διακήρυξης, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στον Αναθέτοντα φορέα με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής σε έντυπη 
μορφή, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον 
ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με 
κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντος φορέα 
είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 
έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, 
ανά περίπτωση. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης 
συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό 
έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο του αναθέτοντος φορέα, το 
αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό 
κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών), προκειμένου να 
ενημερώσει τον αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με 
την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 
διαγωνισμό. 

Στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμυνταίου από τους προαναφερόμενους οικονομικούς 
φορείς κατέθεσε σχετικό φάκελο μόνο ο ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
εμπρόθεσμα στις 14/09/2022. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο όλων των εγγυητικών επιστολών των 
συμμετεχόντων οι οποίες είναι αποδεκτές και σύμφωνες με τους προβλεπόμενους 
όρους της Διακήρυξης.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου και όλων των εγγράφων 
του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου 
«Τεχνική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα 
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υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, είναι τα εξής: 

Επωνυμία 
συμμετέχοντος  

1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2.ΑΡΑΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

3. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Υποβολή 
φακέλων 
προσφοράς 
σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4 της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΕΕΕΣ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υποβολή 
Τεχνικής 
Προσφοράς  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών διαπιστώθηκαν τα εξής:  

i. Γίνονται δεκτοί για το 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος, Αξιολόγηση και 
Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών) οι Οικονομικοί Φορείς με την επωνυμία 
ΑΡΑΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

ii. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 19.3 και 22.2 της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ε6Ψ4ΩΨΛ-ΓΤΑ) 

Ο Έλεγχος, η Αξιολόγηση και η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει 
άμεσα.» 

Και  

«Πρακτικό 2 : Έλεγχος, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Έπειτα από τον Έλεγχο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς 
και το Πρακτικό 1 τις 15/09/2022, ακολούθησε την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ., ο 
Έλεγχος, η Αξιολόγηση και η Βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, των 
διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 
της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με 
σκοπό την ένταξη του έργου ‘Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου’ σε 
συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71 €, σύμφωνα με 
το άρθρο 21 της Αναλυτικής Διακήρυξης του Δημάρχου Αμυνταίου.  

Συγκεκριμένα, για τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ., 
δεν ανάρτησε τεύχος τεχνικής προσφοράς οπότε η βαθμολόγηση της, έχει ως 
ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Βαθμολογία Συντελεστής 

βαρύτητας  

1.  Κατανόηση έργου & Μεθοδολογία υλοποίησης  60% 
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Κ1 
Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των 
στόχων του Έργου, κατανόηση των διαδικασιών και 
ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά. 

 

0 
20% 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας 
και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 
υλοποίησης και η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 
σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
παραδοτέα, όπως επίσης. 

 

0 

30% 

Κ3 

Ανάλυση, ορθότητα  του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος και συμβατότητα αυτού με την 
προτεινόμενη μεθοδολογία και τις συμβατικές 
απαιτήσεις. 

 

0 10% 

    

2.  Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου  40% 

Κ4 

Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη των βασικών περιοχών εξειδίκευσης του 
έργου και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα 
μέλη της Ομάδας Έργου.  

 

0 20% 

Κ5 

Αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και διοίκηση της 
Ομάδας Έργου και επάρκεια του εκτιμώμενου 
ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση των συμβατικών 
απαιτήσεων. 

 

0 20% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Για τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, η 
βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του, μετά την αξιολόγησή της, έχει ως 
ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Βαθμολογία Συντελεστής 

βαρύτητας  

3.  Κατανόηση έργου & Μεθοδολογία υλοποίησης  60% 

Κ1 
Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των 
στόχων του Έργου, κατανόηση των διαδικασιών και 
ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά. 

 

100 
20% 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας 
και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 
υλοποίησης και η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 
σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
παραδοτέα, όπως επίσης. 

 

98 

30% 

Κ3 Ανάλυση, ορθότητα  του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος και συμβατότητα αυτού με την 

 10% 
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προτεινόμενη μεθοδολογία και τις συμβατικές 
απαιτήσεις. 

100 

    

4.  Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου  40% 

Κ4 

Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη των βασικών περιοχών εξειδίκευσης του 
έργου και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα 
μέλη της Ομάδας Έργου.  

 

100 20% 

Κ5 

Αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και διοίκηση της 
Ομάδας Έργου και επάρκεια του εκτιμώμενου 
ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση των συμβατικών 
απαιτήσεων. 

 

100 20% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Οι παραπάνω Βαθμολογίες τέθηκαν δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά του 
προσφέροντα Οικονομικού Φορέα, πληρεί επακριβώς τα απαιτούμενα από τη 
Διακήρυξη Κριτήρια Αξιολόγησης. 

Για τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του, μετά την αξιολόγησή 
της, έχει ως ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Βαθμολογία Συντελεστής 

βαρύτητας  

5.  Κατανόηση έργου & Μεθοδολογία υλοποίησης  60% 

Κ1 
Κατανόηση του αντικειμένου, των απαιτήσεων και των 
στόχων του Έργου, κατανόηση των διαδικασιών και 
ενσωμάτωσή τους στην τεχνική προσφορά. 

 

100 
20% 

Κ2 

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας 
και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 
υλοποίησης και η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 
σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα 
παραδοτέα, όπως επίσης. 

 

95 

30% 

Κ3 

Ανάλυση, ορθότητα  του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος και συμβατότητα αυτού με την 
προτεινόμενη μεθοδολογία και τις συμβατικές 
απαιτήσεις. 

 

100 10% 

    

6.  Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου  40% 

Κ4 Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη των βασικών περιοχών εξειδίκευσης του 

 20% 

ΑΔΑ: ΨΩΗΨΩΨΛ-1ΣΓ



 

έργου και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα 
μέλη της Ομάδας Έργου.  

100 

Κ5 

Αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και διοίκηση της 
Ομάδας Έργου και επάρκεια του εκτιμώμενου 
ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση των συμβατικών 
απαιτήσεων. 

 

100 20% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Σύμφωνα με το άρθρο 21.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης η σταθμισμένη βαθμολογία 
του κάθε κριτηρίου προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο:  

ΤΠ = (σ1×Κ1) + (σ2×Κ2) + (σ3xΚ3) + (σ4xΚ4) + (σ5xΚ5) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+σ3+σ4+σ5=1. H σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια 
που έχουν επιλεγεί παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.  

Συνεπώς και σύμφωνα με τα παραπάνω η Συνολική Βαθμολογία των συμμετεχόντων 
Οικονομικών Φορέων διαμορφώνεται ως εξής: 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 0,00 

ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΠ = (0,20x100) + 
(0,30x98) + (0,10x100) + 
(0,20x100) +(0,20x100)= 

99,40 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ 
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του 
ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

ΤΠ = (0,20x100) + 
(0,30x95) + (0,10x100) + 
(0,20x100) +(0,20x100)= 

98,50 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών 
προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων 
διαπιστώθηκαν τα εξής:  

i. Γίνονται δεκτοί για το 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος, Αξιολόγηση και 
Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών) οι Οικονομικοί Φορείς με την επωνυμία 
ΑΡΑΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

ii. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν πληροί 
τις απαιτήσεις του άρθρου 19.3 και 22.2 της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ε6Ψ4ΩΨΛ-
ΓΤΑ) καθώς και του άρθρου 21. Για τους παραπάνω λόγους δεν γίνεται δεκτός 
στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 
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Η Αποσφράγιση και ο Έλεγχος των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει άμεσα.» 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 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. 238/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την αριθ. 224/2022 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την με αρ. πρωτ. 14037/16-08-2022 Προκήρυξη του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού. 
6. Το από 15/09/2022 Πρακτικό Ι  
7. Το από 15/09/2022 Πρακτικό ΙΙ  
8. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
9. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 15/09/2022 Πρακτικό Ι και το από 15/09/2022 Πρακτικό ΙΙ 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την εκτέλεση της 
δημόσιας σύμβασης παροχής επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη 
σύνταξη προμετρητικών τευχών εργασιών με σκοπό την ένταξη του 
έργου “Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου” σε 
συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα», προϋπολογισμού 69.607,71€. 

Β. Γίνονται δεκτοί και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και της ανάδειξης 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής,  τις προσφορές των οικονομικών φορέων 

1. ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  και 2. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
ΘΩΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, οι οποίες συγκέντρωσαν τις ακόλουθες συνολικές 
βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς:  

 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς οικονομικού 
ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: 99,40 

 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς οικονομικού φορέα 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ 
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ: 98,50 

δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας 

Γ. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ δεν 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19.3 και 22.2 της διακήρυξης (ΑΔΑ: 
Ε6Ψ4ΩΨΛ-ΓΤΑ) καθώς και του άρθρου 21, και  δεν γίνεται δεκτός στο επόμενο 
στάδιο του Διαγωνισμού. 

Δ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω 
οικονομικών φορέων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση μετά το πέρας 
τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. 
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του Δήμου που θα εγκρίνει το παρόν πρακτικό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υποβληθεί κάποια προσφυγή. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ενημερωτικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ) για την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα χωρίς να απαιτείται επιπλέον απόφαση Ο.Ε. 
για την ακριβή ημερομηνία και ώρα. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 318/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 
                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                             
 

ΑΔΑ: ΨΩΗΨΩΨΛ-1ΣΓ


		2022-10-31T10:32:38+0200
	Athens




