
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  94/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 8ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 19-3-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 19η του µηνός  Μαρτίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
15898/13-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.  
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος   
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 
357343 – 357344 – 363764» το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του . 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 



 
 

   
  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764» πριν την έναρξη 
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας , λόγω της κατεπείγουσας φύσης 
του. 
 
ΘΕΜΑ 8ο (έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 
357326 – 357343 – 357344 – 363764» .  
      
      Ο    κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 8ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη  παρουσιάζει στα µέλη το αριθµ. πρωτ. 16895/19-3-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  το οποίο λέει τα εξής: 
 

 
ΘΕΜΑ  :   

 
Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας:  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 – 
357344 – 363764» 

        
ΣΧΕΤ  : Το µε αρ. πρωτ πτωτµε αρ. πρωτ. 13321/04-03-2014 Παρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισµού του θέµατος 
  
           
Σας στέλνουµε το πρακτικό ΙΙΙ, που αφορά τη διαδικασία ανάδειξης της πλέον συµφέρουσας οικονοµικής 
προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764», κατά του οποίου δεν 
υπεβλήθησαν ενστάσεις και παρακαλούµε για την κατακύρωσή του.  
 Σηµειώνεται ότι η πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι αυτή των συµπραττόντων γραφείων 
µελετητών των Παναγιώτας Χαλιάζη - Αγγελικής Μπαλτζή - Νικολάου Κωτούλα µε µέση έκπτωση 50,97 % 
και οικονοµικό αντικείµενο 16.999,07 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και 20.908,86 ευρώ µε τον ΦΠΑ. 
          
   

Στη συνέχεια σας διαβάζω το πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισµού το οποίο έχει ως 
εξής: 
 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ (IΙΙ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
      
            Στη ∆ράµα σήµερα 04-03-2014 ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση η τριµελής Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 



 
 

   
  

 

ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764». Η Επιτροπή 
απαρτίζεται από τους Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, Πρόεδρο, Παπαδόπουλο Σταύρο, µέλος, 
υπαλλήλους του δήµου ∆ράµας, οι οποίοι ορίστηκαν µε την 23/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του δήµου ∆ράµας και από τον Γουναρίδη Μαρίνο, µέλος, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ο 
οποίος ορίστηκε µε το υπ’ αριθµό 19/16-01-2014 έγγραφο του ΤΕΕ, ως τακτικό µέλος. 
 Η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας για την αποσφράγιση 
και µονογράφηση του περιεχοµένου των φακέλων «Οικονοµικής Προσφοράς» των δύο (2) 
διαγωνιζοµένων που δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό II. 
- Σχετική ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε στις 24-02-2014 µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στους διαγωνιζοµένους: 
 
1. Καµπούρη Ζωή, κοινό εκπρόσωπο των συµπραττόντων γραφείων των Καµπούρη 

Ζωής, Σπυρλιάδου Σοφίας  και Καλπουρτζή Νικολάου 
2.  Νικόλαο Κωτούλα, κοινό εκπρόσωπο των συµπραττόντων γραφείων των Παναγιώτας 

Χαλιάζη, Αγγελικής Μπαλτζή  και Νικολάου Κωτούλα 
 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και στη συνέχεια αφού 
συντάχθηκε πράξη Παράδοσης - Παραλαβής των οικονοµικών προσφορών, αυτών που 
κρίθηκαν αποδεκτοί για τη συνέχιση της διαδικασίας –µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
Τεχνικών Προσφορών και τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων-  από τη ∆/νση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών, παρέλαβε τους παρακάτω δύο (2) φακέλους συµµετοχής: 
 
1. Συµπράττοντα γραφεία µελετητών:  
 
Καµπούρη Ζωή  - ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Α 14 
∆/νση: Λ. Νίκης 1, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 546 24 
Τηλ.: 2310 250538 
Φαξ: 2310 250548 
e-mail: info@kampouri.gr 
 
Σπυρλιάδου Σοφία - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Α 6 
∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 546 31 
Τηλ.: 2310 263254 
e-mail: info@gestaltdesign.gr 
 
Καλπουρτζής Νικόλαος - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Β 9 
∆/νση: Αντωνοπούλου 126, Βόλος – Τ.Κ. 382 21 
Τηλ.: 24210 33353 
e-mail: nikos@kalpourtzis.gr 
 
Κοινός εκπρόσωπος: Καµπούρη Ζωή , αρ. πρωτ. υποβολής αίτησης 2288/15-01-2014 
 
2. Συµπράττοντα γραφεία µελετητών:  
 
Παναγιώτα Χαλιάζη  - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Α 6 
∆/νση: Αριστοτέλους 1-3, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 551 33 
Τηλ.: 2310 410984, 6977510357 
Φαξ: 2310 410984 
e-mail: opsisarchitects@yahoo.gr 
 
Αγγελική Μπαλτζή - ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Β 9 



 
 

   
  

 

∆/νση: Βελισσαρίου 28, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 546 40 
Τηλ./Φαξ: 2310 858609 
e-mail: angelmp@otenet.gr 
 
Νικόλαος Κωτούλας  - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Α 14 
∆/νση: Νοταρά 3Β, Πυλαία, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 555 35 
Τηλ.: 2310 282528, 6945553832 
Φαξ: 2310 283725 
e-mail: nikos@alteren.gr 
 
Κοινός εκπρόσωπος: Νικόλαος Κωτούλας, αρ. πρωτ. υποβολής αίτησης 2386/15-01-2014 
 
 

Η Επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία για την αποσφράγιση και µονογράφηση του 
περιεχοµένου των φακέλων «Οικονοµικής Προσφοράς» των δύο (2) διαγωνιζοµένων που δεν 
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό II (δηλ. αυτών που προαναφέρθηκαν) και η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι και οι δύο (2) διαγωνιζόµενοι τηρούν από πλευράς περιεχοµένου των φακέλων 
«Οικονοµικής Προσφοράς» τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης.  

 Άρα οι προσφορές τους κρίνονται αποδεκτές ως προς αυτό. 

Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή αξιολόγησε  τις «Οικονοµικές 
Προσφορές» µε βάση την παράγραφο 22.1.2 της Προκήρυξης και προσδιόρισε την πλέον 
συµφέρουσα προσφορά, σύµφωνα µε την παράγραφο 22.2 της Προκήρυξης, όπου 
αναφέρονται: 

 

22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 
 

Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 § 5 
της παρούσας προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  

 

Η βαθµολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο 
της χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική 
αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής:  

 

U O.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι 
Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο .  

 

22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  
 

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  
 



 
 

   
  

 

U = U.Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25% 
 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων 
προσφορών,  ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την µεγαλύτερη 
βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 

και προέκυψαν τα παρακάτω: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΠ 

UOΠ=100x 

ΟΠmin/ 

ΟΠ 

UTΠ 
U=U.T.Π.x75% 

+ UΟΠx 25%  

1 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ - ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.386,44 92,45 87,11 88,45 

2 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΙΑΖΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΖΗ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ 16.999,07 100,00 95,05 96,29 

      

      

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΙΑΖΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΖΗ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 96,29 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΩΗ - ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 88,45 

 

Η επιτροπή 
1. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά,2. Παπαδόπουλος Σταύρος,3. Γουναρίδης Μαρίνος 
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει  το πρακτικό ΙΙΙ διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 
– 357344 – 363764» , κατά του οποίου δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις µε 
ανάδοχο τα συµπράττοντα γραφεία µελετητών των Παναγιώτας Χαλιάζη - 
Αγγελικής Μπαλτζή - Νικολάου Κωτούλα µε µέση έκπτωση 50,97 % και 
οικονοµικό αντικείµενο 16.999,07 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και 20.908,86 ευρώ µε 
τον ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  

 

2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 94/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


