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Θέμα: Έγκριση ή μη 6ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη
ή μη ανάδοχου για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»"

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».

Σύμφωνα με τις 161/2018, 191/2018 και 205/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με
τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη, η διενέργεια, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η
οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC003016713)

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτές οι εταιρείες:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Σ.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / Ι.ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ε.Ε.
2 OPTIMUM VALUE (FINANCIAL & BUSINESS ADVISORS)
3 TREDIT S.A.(CONSULTING – SYSTEMS ENGINEERING) / EEO GROUP S.A.
4 ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 PROJECT4 Ι.Κ.Ε. (COOPERATION DEVELOPMENT)

Με την αριθμ. 382/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του από
23.05.2018 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη της εταιρείας OPTIMUM
VALUE Α.Ε. (FINANCIAL & BUSINESS ADVISORS), ως προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού.

Με το αριθμ.πρωτ. 17266/21-06-2018 έγγραφο του Δήμου Βέροιας, έγινε κοινοποίηση της
ΑΟΕ 382/2018 σε όλους τους προσφέροντες και δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών για
υποβολή ενστάσεων.

Στις 22-06-2018 η εταιρεία PROJECT4 Ι.Κ.Ε. (COOPERATION DEVELOPMENT)
ζήτησε με την 17446/22-06-2018 αίτηση της, να της χορηγηθεί το βιογραφικό σημείωμα του κου
Π. Βουλέλλη, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας έργου του προσωρινού αναδόχου, για την
υποβολή ένστασης.

Αφού ζητήθηκαν και από τις δύο εταιρείες οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με τη
χορήγηση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα και προσκομίστηκαν από αυτές, χορηγήθηκε
αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος του κου Π.Βουλέλλη, χωρίς τελικά να υποβληθεί καμία
ένσταση.

Με το 17780/27-06-2018, ο Αντιδήμαρχος κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στις 12-07-2018, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το αριθμ. 2ο/12-07-2018 πρακτικό, με το οποίο κάλεσε τον
προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει ελλείποντα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός ανάδοχος OPTIMUM VALUE Α.Ε. (FINANCIAL &
BUSINESS ADVISORS), με την αριθμ.πρωτ. 20308/25-07-2018 αίτηση του, ζήτησε να του



χορηγηθεί παράταση μέχρι την Παρασκευή 03-08-2018, προκειμένου να υποβάλει τα
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Στις 25.07.2018, η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε την αίτηση του προσωρινού αναδόχου για
παράταση προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και συνέταξε το υπ’ αριθμ.
3/25-07-2018, σύμφωνα με το οποίο χορήγησε στον προσωρινό ανάδοχο παράταση δεκαπέντε
(15) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν.4412/2016, για να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά.

Στις 09-08-2018 ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά.

Στις 21-08-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας OPTIMUM VALUE Α.Ε. (FINANCIAL &
BUSINESS ADVISORS) και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το αριθμ. 4ο/21-08-2018 πρακτικό
με το οποίο προτείνει την κατακύρωση της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», στην εταιρεία OPTIMUM VALUE Α.Ε. (FINANCIAL &
BUSINESS ADVISORS).

Με την αριθμ. 537/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση των πρακτικών
διαγωνισμού και η κατακύρωση της υπηρεσίας στην εταιρεία OPTIMUM VALUE Α.Ε.
(FINANCIAL & BUSINESS ADVISORS), με ΑΦΜ:******291, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση:
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων
διακοσίων είκοσι ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23.220,00€).

Με το αριθμ.πρωτ. 24838/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Βέροιας, έγινε κοινοποίηση της
ΑΟΕ 537/2018 στους υπόλοιπους προσφέροντες και δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών για
υποβολή ενστάσεων.

Στις 19-09-2018 η εταιρεία PROJECT4 Ι.Κ.Ε. (COOPERATION DEVELOPMENT)
ζήτησε με την 25118/19-09-2018 αίτηση της, να της χορηγηθούν αντίγραφα των
δικαιολογητικών του Αναδόχου OPTIMUM VALUE (FINANCIAL & BUSINESS ADVISORS),
ώστε να λάβει γνώση αυτών, σύμφωνα με την παρ. 3.2 της αριθμ. 11978/30-4-2018 διακήρυξης
και ιδίως των αποδεικτικών μέσων της παρ. 2.2.8.2 σημείο Β4 της διακήρυξης και συγκεκριμένα
αιτήθηκε να της χορηγηθούν:

 Βιογραφικό και πτυχίο Συντονιστή Έργου.

 Βεβαιώσεις εγγραφής σε επαγγελματικές ενώσεις Συντονιστή Έργου.

 Συμβάσεις και βεβαιώσεις εμπειρίας Συντονιστή Έργου στην παροχή υπηρεσιών ΣΒΑΚ,
Επιχειρησιακών Σχεδίων, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.2.2.6 της
Διακήρυξης.

 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Αναδόχου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΣΒΑΚ,
Επιχειρησιακών Σχεδίων, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχεδίων Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και άλλων Τοπικών Σχεδίων Δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ.2.2.6 της
Διακήρυξης.
Τα παραπάνω έγγραφα παρελήφθησαν από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας PROJECT4

Ι.Κ.Ε. (COOPERATION DEVELOPMENT) αυθημερόν.
Στη συνέχεια ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας PROJECT4 Ι.Κ.Ε. (COOPERATION

DEVELOPMENT) υπέβαλε την αριθμ.πρωτ. 25616/24-09-2018 εμπρόθεσμη ένσταση κατά της
αριθμ. 537/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Στις 26-09-2018 η ένσταση διαβιβάστηκε στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
διαγωνισμών προμηθειών για το έτος 2018 του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 864/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στη 01-10-2018, προέβη
στη αξιολόγηση της ένστασης και συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε για την
αποδοχή της ένστασης της εταιρείας PROJECT4 Ι.Κ.Ε. (COOPERATION
DEVELOPMENT) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Με την υπ’ αριθμ. 567/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το
πρακτικό αξιολόγησης ένστασης κατά της αριθμ. 537/2018 απόφασης Ο.Ε. για "Έγκριση
πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»" και έγινε ανάκληση της 537/2018 απόφασης Ο.Ε.,



Στη 01-11-2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μας διαβίβασε με το
11339/31-10-2018 έγγραφο της, την από 26-10-2018 προσφυγή της εταιρείας OPTIMUM
VALUE Α.Ε. κατά της 564/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας και
ταυτόχρονα ζητούσε κάθε σχετικό έγγραφο, καθώς και τις απόψεις μας, προκειμένου να εξετάσει
την ανωτέρω προσφυγή.

Στη συνέχεια με το υπ΄ αριθμ. 30226/26-11-2018 έγγραφο του, ο Δήμος Βέροιας έστειλε όλα
τα στοιχεία και τις απόψεις του για την εξέταση της προσφυγής.

Με την 12660/21-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΣΥΟΡ1Υ-ΘΟΜ) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης απορρίφθηκε η από 26-10-2018 προσφυγή
της εταιρείας OPTIMUM VALUE Α.Ε., κατά της 564/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Βέροιας ως αβάσιμη.

Στις 07-03-2019 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισμού, με σκοπό την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με βάση τη σειρά κατάταξης τους, σύμφωνα με το 1ο
Πρακτικό.

Η επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε το 5ο Πρακτικό και πρότεινε στην Οικονομική επιτροπή,
την ανάδειξη της εταιρείας PROJECT4 Ι.Κ.Ε(COOPERATION DEVELOPMENT) ως
επόμενου προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)», (Αριθμ. Διακήρυξης 11978/30-04-2018), γιατί η προσφορά της
ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή.
Με την 42/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το από 07-03-2019
5ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για
την υπηρεσία «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» και
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία PROJECT4 Ι.Κ.Ε(COOPERATION
DEVELOPMENT), γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή, κατά το
1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
(είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23.547,60 €))

Με το 8699/09-04-2019, ο Αντιδήμαρχος κάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στις 19-04-2019 ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Στις 25-04-2019 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
της εταιρείας PROJECT4 Ι.Κ.Ε(COOPERATION DEVELOPMENT) και μετά τον έλεγχό
τους, συνέταξε το αριθμ. 6ο/25-04-2019 πρακτικό με το οποίο προτείνει την κατακύρωση της
υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», στην εταιρεία PROJECT4
Ι.Κ.Ε(COOPERATION DEVELOPMENT

Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :
1. την αριθμ. 11978/30-04-2018 Διακήρυξη του Αντιδημάρχου.
2. τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. την αριθμ. Α/Α 190/23-01-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 02.60.7341.004.
6. την 12660/21-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΝΣΥΟΡ1Υ-ΘΟΜ) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:
Την έγκριση ή μη του 6/25-04-2019 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία
«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» και την κατακύρωση ή μη,
της υπηρεσίας στην εταιρεία PROJECT4 Ι.Κ.Ε(COOPERATION DEVELOPMENT) με
Α.Φ.Μ.:800635900 Δ.Ο.Υ.: Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση: Βούλγαρη 50, Θεσσαλονίκη
54248, έναντι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά
ευρώ και εξήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23.547,60 €) (αρχικός
προϋπολογισμός 59.520,00 με Φ.Π.Α 24%).



Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Αριστομένης Λαζαρίδης


