
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του  

Δήμου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος 

χαρακτήρα των θεμάτων (προνοιακά επιδόματα, προθεσμίες έργων κ.λ.π.),  η Οικονομική Επιτρoπή, 

μετά από την υπ’ αριθ. 571/20-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού μέλους κ. Καραφουλίδη Αναστάσιο, παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος 

ο κ. Κοντογιώργης Δημήτριος. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά μέλη Ο.Ε., 4. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, 3. Βασιλάκης Αθανάσιος τακτικά 

μέλη Ο.Ε. 

Αριθμός θέματος: 1
ο
  Έγκριση ή μη πρακτικού 2

ου
 σταδίου διενέργειας 

διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 

αντλιοστασίων» 

Αριθμός Απόφασης: 3 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι η Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών συνέταξε το πρακτικού 2
ου

 σταδίου διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού «Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών» της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 

αντλιοστασίων» το οποίο έχει ως εξής:  

Στον Πολύγυρο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, σήμερα την 10
η
 

Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την 261/14 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής   για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων», ύστερα από 05-12-2014 
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πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών της ως άνω προμήθειας, όπως ορίζεται στην Φ.6στ/16818/15-09-2014 

(ΑΔΑ:7Θ56ΩΞΜ-91Σ) διακήρυξη του Δημάρχου Πολυγύρου. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Παπασαραφιανός Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Πρόεδρος  

2) Πατσιούρα Αναστασία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

3) Γούτας Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μέλος 

 

Η Ε.Δ. ενημέρωσε τους παρακάτω διαγωνιζόμενους που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του 

διαγωνισμού,  

 

Α.Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  ΣΧΗΜΑ 

1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

  

  

 

ότι στις 10-12-2014  θα προβεί στο άνοιγμα και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της διακήρυξης τα κριτήρια αξιολόγησης για την ανάδειξη 

αναδόχου της προμήθειας του θέματος, είναι: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  ΒΑΣΙΚΗ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’   

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Συντελεστής βαρύτητας 70 %) 

Βαθμολογία 

Προσφοράς 

1. Πληρότητα τεχνικής προσφοράς (τεχνική περιγραφή και τεχνικά έντυπα για το 

σύνολο των υλικών - μηχανημάτων, εκτός των ανταλλακτικών) 
 

2. Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών – μηχανημάτων, με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης 
 

3. Ποιότητα, αποδοτικότητα και λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων   

ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    / 3 :  
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ΟΜΑΔΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Β’   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 30 %) 

Βαθμολογία 

Προσφοράς 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας  

2. Στοιχεία υποστήριξης (παρεχόμενο service, ύπαρξη εγκαταστάσεων, διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών) 
 

3. Εμπειρία προμηθευτή  

4. Χρόνος ανταπόκρισης για παράδοση υλικών  

ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ       / 4 :  

 

Μετά την συμπλήρωση της βαθμολογίας στους παραπάνω πίνακες, θα προκύψουν η συνολική 

βαθμολογία και η ανοιγμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς : 

 

Συντελεστής βαρύτητας 70% x Βαθμός Ομάδας Α 0,7 x  =  

Συντελεστής βαρύτητας 30% x Βαθμός Ομάδας Β 0,3 x  =  

Συνολική βαθμολογία διαγωνιζομένου ΣΚi :   =  

 

Στο κριτήριο «Ποιότητα αποδοτικότητα και λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων» της ομάδος Α, θα 

αξιολογηθεί ο βαθμός απόδοσης των μηχανημάτων και ο οποίος θα αποδεικνύεται από τα έντυπα των 

εργοστασίων κατασκευής, η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από τα εργοστάσια 

κατασκευής. 

 

Στο κριτήριο «Εγγύηση καλής λειτουργίας» της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί ο χρόνος εγγύησης του 

συνόλου των προσφερόμενων υλικών. 

 

Στο κριτήριο «Εμπειρία προμηθευτή» της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί η προμήθεια υλικών και 

αποκατάσταση βλαβών, αντλιοστασίων ύδρευσης ή άρδευσης, ή λυμάτων, κατά την τελευταία τριετία, 

δηλαδή 2011, 2012 και 2013.  Συνολικά η εμπειρία θα πρέπει να είναι ποσού τουλάχιστον 

350.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικά της Τεχνικής Υπηρεσίας των 

Φορέων.  

 

Στο κριτήριο «Χρόνος ανταπόκρισης για παράδοση υλικών» της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί ο χρόνος 

παράδοσης υλικών έπειτα από έκτακτη ειδοποίηση εκ’ μέρους του Δήμου. 
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Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε ομάδας, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω. 

α. Κάθε στοιχείο της ομάδας βαθμολογείται με βαθμολογία από 0 έως 100. Η μέγιστη δυνατή 

βαθμολογία είναι 100, ενώ η ελάχιστα απαιτητή βαθμολογία (όριο απόρριψης) είναι  60.  

β. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου ομάδας θα είναι το μέγιστο 100 βαθμοί στις περιπτώσεις που 

καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης.                                                                

δ.  Για να μην γίνει δεκτή μια προσφορά και να απορριφθεί θα πρέπει αιτιολογημένα να 

βαθμολογηθεί σε κάποιο κριτήριο ομάδος με βαθμό μικρότερο ή ίσο του 59.  

ε. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας.  

στ. Το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών και των δύο ομάδων, επί τον συντελεστή βαρύτητας 

κάθε ομάδος, αποτελεί την συνολική βαθμολογία της προσφοράς. 

 

 

 

 

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

 

Μετά την σε βάθος μελέτη του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και το γεγονός ότι η 

υποβαλλόμενη προσφορά της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. καλύπτει πλήρως τις 

απαιτήσεις τις διακήρυξης, προτείνεται η παρακάτω βαθμολόγηση, η οποία παρουσιάζεται 

αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΟΜΑΔΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’   

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (Συντελεστής βαρύτητας 70 

%) 

Βαθμολογία 

Προσφοράς 
Παρατηρήσεις 

1. Πληρότητα τεχνικής προσφοράς (τεχνική 

περιγραφή και τεχνικά έντυπα για το σύνολο των 

υλικών - μηχανημάτων, εκτός των ανταλλακτικών) 
90 

Η τεχνική περιγραφή 

καλύπτει το αντικείμενο της 

προμήθειας 

2. Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών – 

μηχανημάτων, με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης 
88 

Πληρούνται όλες οι 

τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης 

3. Ποιότητα, αποδοτικότητα και λειτουργικό κόστος 

των μηχανημάτων  92 

Η ποιότητα των 

μηχανημάτων 

υπερκαλύπτει τις 

απαιτήσεις της μελέτης 
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ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ : ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    / 3 : 

270/3=90  

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Β’   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  (Συντελεστής βαρύτητας 30 %) 

Βαθμολογία 

Προσφοράς 
Παρατηρήσεις 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
92 Υπάρχει η προβλεπόμενη 

από την μελέτη εγγύηση 

2. Στοιχεία υποστήριξης (παρεχόμενο service, ύπαρξη 

εγκαταστάσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών) 

95 Το service του συνεργείου 

ικανοποιεί πλήρως τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης 

3. Εμπειρία προμηθευτή 

93 Ο προμηθευτής διαθέτει 

την εμπειρία σύμφωνα με 

τα προσκομιζόμενα 

έγγραφα 

4. Χρόνος ανταπόκρισης για παράδοση υλικών 

92 Ο χρόνος παράδοσης 

ικανοποιεί το κριτήριο της 

διακήρυξης 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ : 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    / 4 : 

372/4=93  

 

Από την παραπάνω βαθμολογία των ομάδων κριτηρίων Α΄και Β, προκύπτει η συνολική 

βαθμολογία και της προσφοράς της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. : 

 

Συντελεστής βαρύτητας 70% x Βαθμός Ομάδας Α 0,7 x 90 = 63,00 

Συντελεστής βαρύτητας 30% x Βαθμός Ομάδας Β 0,3 x 93 = 27,90 

Συνολική βαθμολογία διαγωνιζομένου ΣΚi :   = 90,90 

 

 

Συμπεράσματα  
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Η συνολική βαθμολογία της εταιρείας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. είναι 90,90 μονάδες και κανένα 

κριτήριο δεν βαθμολογήθηκε με βαθμό κάτω του 60, κατά συνέπεια η  τεχνική  προσφορά  

θεωρείται  παραδεκτή. 

 

Κατά του ανωτέρου πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει και θεωρεί ότι συντρέχει το στοιχείο του κατεπείγοντος για την συζήτηση και λήψη 

απόφασης για το παραπάνω θέμα  

2) Εγκρίνει το από 10.12.2014 πρακτικό 2
ου

 σταδίου διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού 

«Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» 

3) Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού και την συνέχιση του διαγωνισμού στο 

επόμενο στάδιο: «Αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς / Ανακήρυξη αναδόχου» 

4) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους . 

5) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις - αντιρρήσεις κατά της απόφασης εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας,  θα κληθείτε σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.  

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   3 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  21
η 

 Ιανουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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