
   
  

                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                27/10/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 195/2017 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση του πρακτικού Νο1 Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και έλεγχου και 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της  μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με προϋπολογισμό 40.465,91 €, πλέον ΦΠΑ. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, 

μετά από την 21760/23-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 4) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 5) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 6) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 7) Πεχλιβανίδης 

Νικόλαος (μέλος), 8) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 9) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

Απόντες: Ουδείς. 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

           Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :  

 
Με την υπ' αριθμό 112/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν  οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε 

η πίστωση  για την  παραπάνω μελέτης με  τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου    

Αμπελοκήπων-Μενεμένης,αρ.μελ. 64/2017 συνολικού προϋπολογισμού 40.465,91 €, πλέον ΦΠΑ. Η 

δημοπρασία διεξήχθη στις 21.8.2017 και συντάχθηκε το  παρόν Πρακτικό Δημοπρασίας που αφορά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον  έλεγχο και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό που ακολουθεί και υπογράφηκε από την επιτροπή 

διαγωνισμού την 16.10.2017. 

«Στους  Αμπελόκηπους, σήμερα 21 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 οι 

παρακάτω : 

 

 

 

 

 

1.  Αγγελίδης 

Τριαντάφυλλος 

- Πρόεδρος της Επιτροπής, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε του Δήμου 

2. Σπάσος Ιωάννης  - Μέλος της Επιτροπής, Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός 

Π.Ε. του Δήμου 

3. Τσικαρόπουλος Κων/νος - Μέλος της Επιτροπής, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. Εκπρόσωπος 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
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που αποτελούμε τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 128/2017 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, συνεδριάσαμε για να διενεργήσουμε διαγωνισμό, 

για την μελέτη: «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». 

Στην αρχή ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δημοπρασίας και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 

τις προσφορές τους στην Επιτροπή. Προσήλθαν και παρέδωσαν στην Επιτροπή τους φακέλους με τα 

δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά (κατά σειρά παραλαβής), όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1.  

                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

 

α/α Συμμετέχοντες 

1 

TREDIT AE 

2 

Σ/Ξ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΄΄ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ Χ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ- ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ-ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ 

Χ.ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Κατά την υποβολή των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατέγραψε τα στοιχεία του προσώπου που τα 

υπέβαλλε. Στη συνέχεια, αφού πέρασε η ώρα παράδοσης των προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη, 

δηλαδή η 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη παράδοσης των προσφορών.  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου των δικαιολογητικών, με τη σειρά που 

παραδόθηκαν, μονόγραψε και κατέγραψε τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε κάθε 

φάκελο, χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους και έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής 

(απλό φωτοαντίγραφο) στις απαιτούμενες  κατηγορίες μελετών.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και με το υπ΄αριθμ. 17826/ΔΤΥ 

3794/23.08.2017 έγγραφο της ζήτησε από την εταιρεία ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ τα παρακάτω συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά : 

 

1) Απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας ΄΄ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ΄΄ : 

α) για την νόμιμη  εκπροσώπηση της από τον κο Μεσσήνη Διονύσιο  

β) για την συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό που αφορά την  μελέτη  «Σχέδιο βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» 

2) Τεχνική έκθεση του αντικειμένου της μελέτης ΄΄Επέκταση και τροποποίηση του συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων΄΄ έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί εάν είναι μελέτη 

κυκλοφοριακή όπως ορίζεται ως κριτήριο για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του 

συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.  

 

Με το υπ΄αριθμ. 17925/ΔΤΥ 3820/24.08.2017 η εταιρεία ΄΄ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ΄΄ μας υπέβαλλε τα 

συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.  
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Η Επιτροπή διαγωνισμού  αφού έλαβε υπόψη: 

1. το άρθρο 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 (Α 147), στο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικός αποκλεισμός των 

οικονομικών φορέων, λόγω έκδοσης εις βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης  για τα 

αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως στ. 

2. το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 (Α 147) ΄΄Συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

3. το ερώτημα 38 της ομάδας Α του Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ. με θέμα ΄΄Ποιος υποχρεούται να υπογράψει το 

Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)΄΄  

4. την  κατευθυντήρια οδηγία 15 απόφαση 161/2016 της με θέμα ΄΄Οδηγίες συμπλήρωσης για το 

«Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ»΄΄  

5. το σχετικό έγγραφο του προέδρου της Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ με αρ.πρωτ.3367/29.05.2017 με θέμα ΄΄Υπογραφή 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ΄΄  

6. την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΣΤ΄ Κλιμάκιο πράξη 92/2017 την 31.05.23017 σχετικά με τον 

μη νόμιμο αποκλεισμό εταιρείας από διαγωνισμό καθόσον στην διακήρυξη δεν αναφέρθηκε ρητά η 

υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από όλα τα μέλη του 

Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, περί μη υπάρξεως σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής 

απόφασης  

7. την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου VI (Β΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) με αριθ. 1434/2017 την 18.07.2017 η οποία 

ανακαλεί την 92/2017 πράξη του  ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρώντας νόμιμο τον 

αποκλεισμό εταιρείας από διαγωνισμό επειδή δεν είχε υπογραφεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 

 

                                                      απέρριψε από την συνέχεια της διαδικασίας 

 

την Σ/Ξ Γραφείων ΄΄ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ Χ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ- ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ-ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ Χ.ΙΩΑΝΝΗΣ επειδή ήταν αναγκαίο 

και δεν είχε υπογραφεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) από όλα τα μέλη του Δ.Σ. της 

εταιρείας ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ 

Κατόπιν με το υπ΄αριθμ. 18092/ΔΤΥ 3870/28.08.2017 έγγραφό της η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε  τους 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, την 30.08.2017 για το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας TREDIT 

ΑΕ γιατί αυτή πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού αξιολόγησε την τεχνική προσφορά της εταιρείας TREDIT AE και συνέταξε το 

παρακάτω πίνακα βαθμολογίας με λεκτική αιτιολογία. 

 

                                             ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α 

Κριτηρίου 

Βαρύτ

ητα 
Βαθμολογία Αιτιολόγηση 

1ο 

Κριτήριο 

25% 90 Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου της μελέτης καθώς και των στόχων 

που πρέπει να επιτευχθούν είναι μεγάλος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στην Τεχνική Έκθεση του οικονομικού φορέα. Έχουν επισημανθεί τα 

προβλήματα που αναμένεται να ανακύψουν και ο τρόπος με τον οποίο 

προσεγγίζονται καθώς και η προτεινόμενη μεθοδολογία επίλυσής τους είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητική. Από τα στοιχεία που παρατίθενται, είναι φανερό ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει ήδη κάνει προεργασία στην κατεύθυνση ανίχνευσης 
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τόσο των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο Δήμο όσο και των 

προβλημάτων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν κατά την εκπόνηση της 

μελέτης.   

2ο 

κριτήριο 

40% 85 Η προτεινόμενη μεθοδολογία, όπως παρουσιάζεται στην Τ.Ε. του οικονομικού 

φορέα, τόσο από άποψη πληρότητας όσο και από άποψη αξιοπιστίας κρίνεται 

ιδιαίτερα ικανοποιητική. Καλύπτει τις απαιτήσεις της προς εκπόνηση μελέτης, 

όπως αυτές περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ), ενώ ο 

βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της 

μελέτης είναι υψηλός. Τόσο τα στάδια και οι δραστηριότητες που 

περιγράφονται όσο και η μεταξύ τους αλληλουχία αλλά και ο έλεγχος και 

ανατροφοδότηση δεδομένων των επιμέρους δραστηριοτήτων, ικανοποιούν 

απόλυτα τις απαιτήσεις σχεδιασμού.  

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται η χρονική 

αλληλουχία των δραστηριοτήτων, είναι σύμφωνο με το χρονοδιάγραμμα που 

δίνεται στο ΤΤΔ. Οι χρονικές επικαλύψεις που υπάρχουν βοηθούν στην 

καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται στις διάφορες 

δραστηριότητες καθώς επίσης και στην καλύτερη αξιοποίηση του συνολικού 

χρόνου υλοποίησης της μελέτης. Η στελέχωση της ομάδας μελέτης αλλά και το 

ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό τεκμηριώνει τη δυνατότητα υλοποίησης του 

προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.  

3ο 

Κριτήριο 
35% 90 

Στο υποβληθέν οργανόγραμμα καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα κάθε 

μέλους της ομάδας μελέτης. Στην ομάδα μελέτης έχουν συμπεριληφθεί 

στελέχη με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία στα αντικείμενα της 

μελέτης. Για το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται, η ομάδα μελέτης 

έχει στελεχωθεί με καθηγητές του Α.Π.Θ. με σημαντικότατη εμπειρία και 

γνώσεις σχετικά με τα ζητούμενα αντικείμενα.  

Ο βαθμός συνοχής της ομάδας, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία 

για τη μεταξύ τους συνεργασία, είναι ιδιαίτερα υψηλός καθώς έχουν λάβει 

από κοινού μέρος, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πλήθος συναφών 

μελετών. Έτσι προκύπτει   δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη 

και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. Τέλος, ο οικονομικός φορέας 

συμμετέχει ήδη στην εκπόνηση ανάλογων μελετών (ΣΒΑΚ Ηγουμενίτσας, ΣΒΑΚ 

Λεμεσού) ενώ μέλη της ομάδας μελέτης έχουν συμμετάσχει στη μελέτη 

αστικής κινητικότητας του Δήμου Σερρών.  

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς UΤΠ= 25%*90+40%*85+35%*90 = 88 

 

      Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα η βαθμολογία της εταιρείας TREDIT AE για την 

     τεχνική της προσφορά που έχει συντελεστή βαρύτητας 0,80 στην τελική βαθμολογία είναι 88%. 

Μετά τα ανωτέρω, το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.» 
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 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του      

προέδρου  

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό  Νο1 Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και έλεγχου και βαθμολόγησης των 

τεχνικών προσφορών της  μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ    

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με προϋπολογισμό 40.465,91 €, πλέον ΦΠΑ. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195/2017. 

 

   Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  30/10/2017 

       

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

ΑΔΑ: 6Μ5ΞΩΨΕ-ΟΤΥ


		2017-10-27T14:30:43+0300
	Athens




