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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 11.02.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  1316 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

20/2022 
από το πρακτικό της 3ης / 11.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 11.02.2022, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1050/07.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 07.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β').  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Έγκριση Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 288/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε το Τεύχος 

Τεχνικών Δεδομένων της 59/2021 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

παροχή των τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6». 

Εν συνεχεία, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 197/11-01-2022, η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «22PROC009911417 2022-01-11».  

 

Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα), μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου Αγιάς στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε Αριθμό Συστήματος: 186275. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης του διαγωνισμού καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 27/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 02/02/2022, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Δημόσια Έργα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 36 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθ. 166278/30-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2813Β'/2021): «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

 

Στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές από τους κάτωθι 

οικονομικούς φορείς:   

Α/Α 

 

Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας Ημ/νία και ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 26/01/2022 19:38:29 

2 Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 27/01/2022 14:38:28 

3 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/01/2022 16:31:53 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Σύναψης της Δημόσιας Σύμβασης για την 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- ΥΠΟΕΡΓΟ 6», 

με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
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ποιότητας τιμής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 289/2021 (ΑΔΑ: Ψ425Ω6Ι-4ΟΟ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους: 

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως Πρόεδρο, 

2. Αθανασία Μπαρτζώκα, Τεχνική Υπάλληλο του Δήμου Αγιάς, ως μέλος, 

3. Ευάγγελο Βούλγαρη, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος, 

για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, συνέταξε το υπ’ αριθ. 1212/10-02-2022 

Πρακτικό Ι. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ΟΛΕΣ οι υποβληθείσες προσφορές, κρίνονται 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ κατά το στάδιο ελέγχου του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, καθώς 

προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη διακήρυξη εγγράφων/στοιχείων και εκπληρώνονται 

απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής.  

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 

Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων  επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρ. 20.3 του άρθρου 20: «Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς» και στις παρ. 21.1 και 21.2 

του άρθρου 21: «Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς» της υπ’ αριθ. 197/11-01-2022 

διακήρυξης. 

 

H Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η Τεχνική Προσφορά της επιχείρησης: «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (με α/α προσφοράς 243028) κρίνεται ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, διότι έλαβε στο επιμέρους 

Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3 του άρθρου 21.1 της διακήρυξης, βαθμό κάτω του 60. Επομένως, η Τεχνική 

Προσφορά της επιχείρησης: «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» απορρίπτεται και ο προσφέρων 

αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας, καθώς δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των 

Κριτηρίων αξιολόγησης βάσει της διακήρυξης, ενώ ο Πίνακας των ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ Τεχνικών 

Προσφορών, οι οποίες συγκέντρωσαν βαθμό άνω του 60 σε κάθε επιμέρους κριτήριο, διαμορφώνεται ως 

ακολούθως. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Α/Α ΔΙΑΓ/ΝΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (U ΤΠ ) 

1 
Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
242880 89,00 

2 

ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

242973 77,50 

 

Το υπ’ αριθ. 1212/10-02-2022 Πρακτικό Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, 

υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

(γ), περιπτ. (iii) του άρθρου 4 της διακήρυξης, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού: «ελέγχει τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2, ενώ παράλληλα επικοινωνεί με τους εκδότες 

που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους……. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και υποβάλλει στην αναθέτουσα 

αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 

υποσυστήματος, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής».    

 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση  i του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «Την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με βάση το συνταχθέν Πρακτικό Ι, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αγιάς:  

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1212/10-02-2022 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 186275) για την παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"» - ΥΠΟΕΡΓΟ 6, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

Β. Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (με α/α 

προσφοράς 243028), διότι η Τεχνική Προσφορά της έλαβε στο επιμέρους Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3, 

βαθμό κάτω του 60 και επομένως δεν πληροί την ελάχιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία των 

Κριτηρίων αξιολόγησης, βάσει του άρθρου 21.1 της διακήρυξης. 

 

Γ. Την αποδοχή των προσφορών των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα, καθώς εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη 

συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία δεδομένου ότι: α) προσκομίστηκε το σύνολο των 

απαιτούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής και β) η Τεχνική Προσφορά κάθε οικ. φορέα 

καθίσταται παραδεκτή, διότι έλαβε βαθμό άνω του 60 σε κάθε επιμέρους Κριτήριο Αξιολόγησης του 

άρθρου 21.1 της διακήρυξης. Η συνολική βαθμολογία των παραδεκτών Τεχνικών Προσφορών 

διαμορφώθηκε ως κάτωθι.  

 

Α/Α ΔΙΑΓ/ΝΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (U ΤΠ ) 

1 
Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
242880 89,00 

2 

ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

242973 77,50 

 

Δ. Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 197/11-01-2022 Διακήρυξης. 

 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Οι Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας, μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν τα εξής: «Αδυνατούμε να 

επεξεργαστούμε τα σοβαρά αυτά θέματα με την ενημέρωση που έχουμε  από τη ΔΕΥΑ Αγιάς. Παρόλο που η 

παράταξή μας είναι υπέρ της προόδου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφωνούμε με τη διαχείριση 

αυτών των προγραμμάτων από τη ΔΕΥΑ. Αντιπροτείναμε όλες αυτές τις προτάσεις να τις διαχειριστεί ο Δήμο 

μας. Θα καταψηφίσουμε».  

 

 

 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 περ. α του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. στ΄ εδάφιο i και περ. ζ’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου. 95 του ν. 4674/20 (Α’ 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92) Απόφαση Ένταξης και 

χρηματοδότησης της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 

- την υπ’ αριθμ. 195/2021 (ΑΔΑ: 6Η49Ω6Ι-ΝΔ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 63/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ1ΗΟΕΚΡ-Γ07) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγιάς με 

θέμα: «Έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την υλοποίηση της 

πράξης: “Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”, με βάση την υπ’ αριθ. 23837/26-7-2021 (ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-

Η92) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», 

- την υπ’ αριθμ. 288/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

δεδομένων και Καθορισμός όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

παροχή των τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: ″Ενεργειακή αναβάθμιση 

υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς″- 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6”», 

- την υπ’ αριθ. 49/2021 (ΑΔΑ: 966ΘΟΕΚΡ-6ΣΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς, 

- την με αρ. πρωτ. 197/11-01-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«22PROC009911417 2022-01-11» - Περίληψη διακήρυξης – ΑΔΑ: Ψ9Β3ΟΕΚΡ-ΚΧΡ, 

- την υπ’ αριθ. 1079/20-12-2021 (ΑΔΑ: 64ΡΕΟΕΚΡ-ΓΛΑ) Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών 

του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- την υπ’ αριθ. 12/11-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΞΟΕΚΡ-ΝΘΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς για το έτος 2022, 

- την με αριθμό 59/2021 μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 1212/10-02-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) 

του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 186275) για την παροχή τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 

υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης 

και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"» - ΥΠΟΕΡΓΟ 6, που 

συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 1212/10-02-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης, Ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 186275) για την παροχή τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των 

ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και 

παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"» - ΥΠΟΕΡΓΟ 6, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/93%CE%96246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9792
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9749%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%945
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A91%CE%97%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9307
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/966%CE%98%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-6%CE%A3%CE%A1
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%923%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9A%CE%A7%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A1%CE%95%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%93%CE%9B%CE%91
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A49%CE%9E%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9D%CE%98%CE%92
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Β. Απορρίπτουμε την προσφορά της επιχείρησης «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (με α/α 

προσφοράς 243028), διότι η Τεχνική Προσφορά της έλαβε στο επιμέρους Κριτήριο Αξιολόγησης Κ3, 

βαθμό κάτω του 60 και επομένως δεν πληροί την ελάχιστα αποδεκτή επιμέρους βαθμολογία των 

Κριτηρίων αξιολόγησης, βάσει του άρθρου 21.1 της διακήρυξης. 

 

Γ. Αποδεχόμαστε τις προσφορές των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 

καθώς εκπληρώνονται απόλυτα οι τιθέμενες από τη διακήρυξη προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή 

τους στη διαγωνιστική διαδικασία δεδομένου ότι: α) προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής και β) η Τεχνική Προσφορά κάθε οικ. φορέα καθίσταται 

παραδεκτή, διότι έλαβε βαθμό άνω του 60 σε κάθε επιμέρους Κριτήριο Αξιολόγησης του άρθρου 21.1 της 

διακήρυξης. Η συνολική βαθμολογία των παραδεκτών Τεχνικών Προσφορών διαμορφώθηκε ως κάτωθι.  

 

Α/Α ΔΙΑΓ/ΝΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (U ΤΠ ) 

1 
Φ. ΤΗΛΕΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
242880 89,00 

2 

ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΠΕ 

242973 77,50 

 

Δ. Επισημαίνουμε ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 197/11-01-2022 Διακήρυξης. 

 

Ε. Η δαπάνη για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 και 3 της πράξης: "Ενεργειακή 

αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"» - 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 θα βαρύνει τον Κ.Α. των εξόδων 15-01-0023 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 της 

ΔΕΥΑ Αγιάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/11-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΞΟΕΚΡ-ΝΘΒ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Προέδρου της. Ειδικότερα, η δαπάνη εκτέλεσης της σύμβασης- ως προς το ποσό των 

49.224,95€ - καλύπτεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

23837/26-7-2021 με ΑΔΑ: 93Ζ246ΜΤΛ6-Η92 Απόφαση Ένταξης) και ως προς το ΦΠΑ ύψους 11.813,99€, 

από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Αγιάς. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής : Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!VfoFue4vD3S1R0rze6Iv.Q%7D&_ti=1846426172&oapc=12&oas=XG5n49J9-_IopGaxre_n_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14789&tradingPartnerId=50628&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=w_QAjswZSujZFgakbKZh2A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=10814&tradingPartnerId=35736&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1846426172&oapc=12&oas=xuEmsYKfhtvYK4SU4ILLIA..
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A49%CE%9E%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%9D%CE%98%CE%92
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/93%CE%96246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9792
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