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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσία
«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του
∆ήµου Βέροιας».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες».

Βάσει της αρ. 418/19-06-2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια και η δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας και της αρ. 436/2018 όμοιάς
της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, διατέθηκε η σχετική πίστωση και
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δηµοτικών κτιρίων του Δήµου Βέροιας». Εκδόθηκε η
518/28-06-2018 σχετική ΑΑΥ και εν συνεχεία εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η διακήρυξη
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC003660464).

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος επτά οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα οι εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ)
1 MECCANICA GROUP Α.Ε.
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Φυσικό Πρόσωπο)
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Φυσικό Πρόσωπο)
4 ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.
5 CROSSTECK E.Π.Ε. Φ. ΠΥΡΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
6 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
7 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Την 27-9-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής
των οικονομικών φορέων και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το υπ’ αρ. 1/27-9-2018
πρακτικό (επισυνάπτεται) στο οποίο όπως περιγράφεται ειδικά στην παράγραφο 3 του
πρακτικού και λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 24071/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 102 του ν.4412/2016

αποφάσισε
1. Την εφαρμογή του άρθρου 102 του ν.4412/2016 για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι

έχουν επουσιώδεις ελλείψεις ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση στο



υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ.
2. Την έγγραφη ειδοποίηση των παραπάνω οικονομικών φορέων σχετικά με τα στοιχεία τα

οποία οφείλουν να συμπληρώσουν.
3. Την συνεδρίαση της επιτροπής μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των

απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων των ΤΕΥΔ.
Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή των

απαραίτητων συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς, η επιτροπή του διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 10-10-2018 σε τακτική
συνεδρίαση. Στο πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκε το υπ΄ αριθμό 2/10-10-2018 πρακτικό
(επισυνάπτεται).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δαλιγκάρος Σωκράτης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος).
2) Γκαβανάς Ευθύμιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Μέλος).
3) Θεοδωρίδης Σάββας, ΤΕ Μηχανικός Δομικών Έργων (Μέλος).
1. Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των συμπληρωματικών στοιχείων που
ζητήθηκαν από τους προσφέροντες με συστημένη επιστολή σε συνέχεια του αριθ. 1/27-09-
2018 πρακτικού.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα συμπληρωματικά στοιχεία όλων των
προσφερόντων με την σειρά που αναγράφονται στο πρακτικό 1/27-09-2018,
μονογράφοντας αυτά κατά φύλλο. Μετά το έλεγχο των συμπληρωματικών στοιχείων η
επιτροπή κάνει δεκτούς όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
3. Μετέπειτα ακολούθησε η διαδικασία ταξινόμησης των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω, με βάση την τιμή, αυξανόμενη από
την μικρότερη προς την μεγαλύτερη. Η σειρά κατάταξης των προσφορών έχει ως εξής:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ

Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Φυσικό
Πρόσωπο)

96 248,9 23.894,40 29.629,06

2 MECCANICA GROUP Α.Ε. 96 288 27.648,00 34.283,52

3
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ε.Π.Ε.
96 302 28.992,00 35.950,08

4 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 96 330 31.680,00 39.283,20

5
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

(Φυσικό Πρόσωπο)
96 410 39.360,00 48.806,40

6
ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
96 490 47.040,00 58.329,60

7
CROSSTECK E.Π.Ε. Φ.
ΠΥΡΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

96 624 59.904,00 74.280,96

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 24071/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου.
2. Τις υποβληθείσες προσφορές.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα του άρθρου 102 του ν.4412/2016.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. (1/27-09-2018 και 2/10-10-2018).
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
6. Την αρ. 436/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης και την αρ.

518/28-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

1. Την έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 2/10-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών



εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δηµοτικών κτιρίων του Δήµου
Βέροιας».

2. Την ανάδειξη του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ως προσωρινού αναδόχου,
της υπηρεσίας «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δηµοτικών κτιρίων του Δήµου
Βέροιας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται συμφέρουσα επειδή προσέφερε την
χαμηλότερη τιμή απ΄ όλους τους συμμετέχοντες.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος


