
 

 

                                                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   31/2023 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2023 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικού «Παραλαβή και Έλεγχος Φακέλων 
Προσφορών – Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού 
κοινοχρήστων χώρων & αθλητικών εγκαταστάσεων"». 

Στο Αμύνταιο, στις 02 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη 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. 3022/24-02-2023 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  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
7. Γυρίκη Ελένη 

Παρούσα στη συνεδρίαση και η κα Κρητικού Διαμαντούλα, επικεφαλής της 
παράταξης «Συνεργασία για την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου» που δεν 
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή (αρ.75 παρ.1, Ν.3852/10). 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 379/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης 
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων & 
αθλητικών εγκαταστάσεων» στον Δήμο Αμυνταίου, προϋπολογισμού 
74.338,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

Στις 30/01/203, η ανωτέρω επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε τα κάτωθι 
Πρακτικό 1 και Πρακτικό 2, τα οποία και παρατίθενται αυτούσια:
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«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 30/01/2023 
και ώρα 10:00 π.μ. η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε 
με την υπ' αριθμ. 379/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου (ΑΔΑ: 
6Κ1ΘΩΨΛ-09Θ), προκειμένου να διενεργήσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό που 
προκηρύχθηκε για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 74.338,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%, σύμφωνα με την 22PROC011923570 2022 – 12 – 29 Αναλυτική Διακήρυξη του 
Δημάρχου Αμυνταίου. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κατσουπάκης Αναστάσιος, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος της 
Επιτροπής 

2)Αλληλόμη Αναστασία, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος 

3)Τζώρτζης Χρήστος, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Μέλος. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την 
διακήρυξη, η 24η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών η 30η Ιανουαρίου 2023 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 180153/2023 
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: 

1. Globismart A.E. 

2. EVEN I.K.E. 

Στη συνέχεια, μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στις 
ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 3.1.2.1α και έλεγξε τις εγγυητικές επιστολές 
οι οποίες πληρούν τους 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 
υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, είναι τα εξής: 

Επωνυμία συμμετέχοντος  1. Globismart A.E. 2. EVEN I.K.E. 

Υποβολή φακέλων προσφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της 
Διακήρυξης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΕΕΕΣ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εγγυητική συμμετοχής(πρωτότυπη) ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υποβολή Τεχνικής Προσφοράς  ΝΑΙ ΝΑΙ 
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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 Globismart A.E. και EVEN I.K.E. δεδομένου ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

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 30/01/2023, 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 προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων & 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 74.338,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 
2.3.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης του Δημάρχου Αμυνταίου.  

Για τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Globismart A.E., η βαθμολόγηση της 
Τεχνικής Προσφοράς του, μετά την αξιολόγησή της, έχει ως ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμολογία 
Συντελεστής 
βαρύτητας  

1.  Άθροισμα συνόλου συντελεστών βαρύτητας  100% 

Κ1 
Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

100 40% 

Κ2 Ισχύς Φωτοβολταϊκών πάνελ. 150 40% 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  150 20% 

Για τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία EVEN I.K.E., η βαθμολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς του, μετά την αξιολόγησή της, έχει ως ακολούθως: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Βαθμολογία 
Συντελεστής 
βαρύτητας  

2.  Άθροισμα συνόλου συντελεστών βαρύτητας  100% 

Κ1 
Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

100 40% 

Κ2 Ισχύς Φωτοβολταϊκών πάνελ. 150 40% 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  125 20% 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 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.  
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο:  

U = (σ1×Κ1) + (σ2×Κ2) + (σ3xΚ3)  

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει 
σ1+σ2+σ3 =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: 

Globismart A.E. U = (0,40x100) + (0,40x150) + 
(0,20x150)= 

130 

EVEN I.K.E. U = (0,40x100) + (0,40x150) + 
(0,20x125) = 

125 

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 3ο Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση, Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) οι Οικονομικοί Φορείς με την 
επωνυμία Globismart A.E. και EVEN I.K.E. δεδομένου ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας. 

 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. 379/2022 απόφαση Ο.Ε. 
4. Την με αρ. πρωτ. 1981/08-02-2022 Αναλυτική Διακήρυξη του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 
5. Το από 30/01/2023 Πρακτικό 1  
6. Το από 30/01/2023 Πρακτικό 2 
7. Την υπ’ αριθ. 2022/21978/19-12-2022 ΑΑΥ, η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 1717 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
8. Την αριθ. πρωτ. 21976/19-12-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης  
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 τα από 30/01/2023 Πρακτικό 1 και Πρακτικό 2 του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων & 
αθλητικών εγκαταστάσεων» στον Δήμο Αμυνταίου, προϋπολογισμού 
74.338,00€, σύμφωνα με τα οποία: 

Γίνονται δεκτοί για το 3ο Στάδιο του Διαγωνισμού (Αποσφράγιση, Έλεγχος και 
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) οι Οικονομικοί Φορείς με την επωνυμία 
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Globismart A.E. και EVEN I.K.E., οι οποίες συγκέντρωσαν τις ακόλουθες 
συνολικές βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς:  

 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς οικονομικού φορέα 
Globismart A.E. U=130 και 

 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς οικονομικού φορέα EVEN 
I.K.E., U=125, 

δεδομένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας 

Β. Η Αποσφράγιση και ο Έλεγχος των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει άμεσα 

Γ. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 31/2023 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

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