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Αριθµός απόφασης : 16 / 2018

Από το µε αριθµό 2/2018 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 09.01.2018 Πρακτικού
Αποσφράγισης
Οικονοµικών
Προσφορών
της
Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Μελετών (Ε.∆.∆.Μ.) για την εκπόνηση
της µελέτης «Μελέτες ενεργειακής αναβάθµισης δεκατεσσάρων
(14) Σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Κοζάνης».
Σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1.518/12.12.2018 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Καραπάτσιος Ευάγγελος
6.Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Παρασκευάς
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Μαλούτας Λάζαρος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Πρόεδρος της Ε.∆.∆.Μ. του ∆ήµου στο µε α.α. 64/11.01.2018 υπηρεσιακό /
ενηµερωτικό σηµείωµα της µε θέµα «Έγκριση του από 09.01.2018 Πρακτικού 2 της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μελετών» αναφέρει τα παρακάτω :
«….Σας διαβιβάζουµε το από 09 Ιανουαρίου 2018 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού Μελετών (Ε.∆.∆.Μ.) του δηµόσιου διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία µε σκοπό την
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επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
και παρακαλούµε όπως το προωθήσετε για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κοζάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του εδαφίου γ) άρθρου 99 του ν.4412/08.08.2016 όπου
ρητά αναφέρεται ότι «Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το
εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία έως 60.000€ (προ ΦΠΑ) ή προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο
360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των 60.000€ (προ ΦΠΑ).»
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού [2], και
το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει».
Συνηµµένα:
1. Το πρακτικό 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Η Πρόεδρος της Ε.∆.∆.Μ.
Παπαθανασίου Αικατερίνη
∆ιπλ. Πολ. Μηχανικός…»
«….ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1
της από 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.∆.)
Στην Κοζάνη σήµερα, την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε στο γραφείο
11 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1–1ος όροφος) για
ΜΕΛΕΤΕΣ
τη αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού µελετών µε τίτλο «Μ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.Μ.) που έχει ορισθεί µε την µε
αριθµό 72/13-03-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης και στην οποία
παρευρέθησαν τα παρακάτω τακτικά µέλη:
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
 Τακτικά µέλη
α) Παπαθανασίου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος ∆.Τ.Υ.
∆ήµου Κοζάνης, Πρόεδρος Επιτροπής,
β) Τανίδου Ελευθερία, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος ∆.Τ.Υ. ∆ήµου
Κοζάνης Μέλος Επιτροπής,
γ) Ριζόπουλος Φώτιος, κλάδου ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, εκπρόσωπος
ΤΕΕ Μέλος Επιτροπής
Η Ε.∆.∆.Μ. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε την διαδικασία του διαγωνισµού, όπως αυτή
περιγράφεται κατωτέρω, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις,
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:
1)

2)

Ο ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις
που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι
που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του.
Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν.
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3)

Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα».
4)
Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
5)
Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6)
Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».
7)
Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8)
Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
9)
Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.
10) Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
11) Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
12) Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
13) Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
14) Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως
ισχύει.
15) Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”.
16) Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει.
17) Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”, όπως ισχύει.
18) Το π.δ. 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν
κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών,
Κτηµατογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό
στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό
αµοιβών.
19) Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.∆. περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το ν. 3919/2011 (Α΄32).
20) Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων».
21) Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
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παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας σύµβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να
προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.
Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών.
το ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
τα άρθρα 80–110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), καθώς και τυχόν άλλων διατάξεων του
ν.3669/2008 οι οποίες δεν καταργούνται µε τον ν.4412/2016
το ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»
το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
Την µε αριθµ. 249/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης περί
έγκρισης διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθµών εξόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Την µε αριθµ. 387/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης περί έγκρισης
φακέλου δηµόσιας σύµβασης και τρόπο εκτέλεσης
Την µε αριθµ. 354/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί καθορισµού όρων
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
δηµοπράτησης του διαγωνισµού «Μ
∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»,
Την µε αριθµό 72/13-03-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δηµοσίων
διαγωνισµών µελετών, βάσει του άρθρου 221 του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α’/08.08.2016)
Την µε αριθµό 503/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 της από 31-10-2017 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Μελετών

Την 10:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Μελετών όπου η πρόεδρος της
επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασής της σύµφωνα µε την παράγραφο 4.6 της
Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Λαµβάνοντας υπόψη
•
•
•

την υπ. αρ. 503/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1
την υπ. αρ. 61425/20-12-2017 βεβαίωση του ∆ηµάρχου Κοζάνης, σύµφωνα µε την οποία δεν
υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του πρακτικού 1,
την υπ. αρ. 61664/21-12-2017 πρόσκληση για άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών

προβήκαµε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.
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Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην µονογραφή των οικονοµικών προσφορών από όλα τα
µέλη της και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών για έκαστο των συµµετεχόντων.
Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού (Ε.∆.∆.Μ.) συνέχισε στη
βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών. ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν παραβιάσθηκε καµία
προϋπόθεση της παραγράφου 4.6 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
Τα οικονοµικά στοιχεία και η βαθµολογία της κάθε οικονοµικής προσφοράς είναι αυτά που
φαίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(1)

(3)

( Ποσοστό έκπτωσης επί τοις % )

1

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΙΚΕ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ – ∆Τ
¨ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ ΕΕ¨

2

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΟΛΟΓΡ
ΑΦΩΣ

ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(U Ο.Π=
100*(1-Οπi
/ΠΑ)

(17)

(18)

(19)

(20)

44,57%

ΣΑΡΑΝΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

101.158,28

44,57

67,00%

ΕΞΗΝΤΑ
ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

60.221,97

67,00

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ

Κατόπιν η επιτροπή διαγωνισµού (Ε.∆.∆.Μ) υπολόγισε τις σταθµισµένες προσφορές σύµφωνα
µε την παράγραφο 21.4 και η τελική βαθµολογία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα 2.

ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(1)

(2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
ΤΕΛΙΚΗ
Α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Α ΤΕXΝΙΚΗΣ
ΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
UΤ.Π
U Ο.Π
(3)

(4)
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ΤΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
U=0,70*UΤ.Π+0,30*
U Ο.Π
(5)
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1

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΙΚΕ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ – ∆Τ
¨ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ ΕΕ¨

96,60

44,57

80,99

2

ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆.
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

97,90

67,00

88,63

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλέον συµφέρουσα προσφορά βάση της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής είναι της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το Πρακτικό 2 και εισηγείται οµόφωνα την ανάθεση της Μελέτης στην
Εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ. Αποστέλλει το Πρακτικό 2 στην
Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιείται µε κάθε
πρόσφορο µέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού 2 χωρεί
ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφηκε από την επιτροπή.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω :
Η Πρόεδρος
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοσίου
∆ιαγωνισµού Μελετών
Παπαθανασίου Αικατερίνη
∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός
∆.Τ.Υ.

Τα µέλη

Τανίδου Ελευθερία
∆ιπλωµατούχος
Πολιτικός Μηχανικός
∆.Τ.Υ.

Ριζόπουλος Φώτιος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
Ως Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του
από 09.01.2018 Πρακτικού ∆ηµοπρασίας της ανοιχτής διαδικασίας, για την εκπόνηση
της µελέτης «Μελέτες ενεργειακής αναβάθµισης δεκατεσσάρων (14) Σχολικών κτιρίων
του ∆ήµου Κοζάνης», σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 ¨Κύρωση της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων¨ (ΦΕΚ 116/τ.Α/18.06.2008)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
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4. Τη µε αριθµό 387/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί έγκρισης
µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου¨
5. Τη µε αριθµό 354/2017 (Α∆Α : 6ΤΘ∆ΩΛΠ-ΛΛ0) απόφαση της Οικονοµικής
επιτροπής ¨περί καθορισµού των όρων διακήρυξης¨
6. Το από 31.10.2017 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Μελετών (Ε.∆.∆.Μ.) του ∆ήµου.
7. Το µε α.α. 3332/08.12.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό της Προέδρου της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μελετών (Ε.∆.∆.Μ.) του ∆ήµου.
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 09.01.2018 Πρακτικού ∆ηµοπρασίας της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μελετών (Ε.∆.∆.Μ.) του ∆ήµου της ανοιχτής
διαδικασίας των άρθρων 26 & 27 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της µελέτης «Μελέτες ενεργειακής αναβάθµισης δεκατεσσάρων (14)
Σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Κοζάνης», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 16 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 17 Ιανουαρίου 2018
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ο Γραµµατέας
Ημερομηνία: 2018.01.30 13:43:35
EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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