ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 35ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 410/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
25. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΟΥ - ΡΙΖΑΡΙΟΥ».
Σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και 12:00 μ.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.161/14-12-2020 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Δημήτριος Γιάννου, ΔήμαρχοςΠρόεδρος,
2.
Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3.
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ.
μέλος,
4.
Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5.
Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6.
Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
7.
Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Ενημέρωση για την υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής από την
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ.», κατά της υπ΄ αρ. 318/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
2. Ανάκληση της αριθμ. 138/2020 απόφασης της Ο.Ε., έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ»»
3. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Έδεσσας.
4. Σύνταξη σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2020.
5. Επικύρωση 1ου & 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με αρ. Συστήματος 99509 για την « Προμήθεια υγρών καύσιμων για
τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133) ,
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθα σειρά: 13 ο,
ο
14 , 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο , 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ,10ο, 11ο και 12ο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 16.604/3-12-2020 2 ο πρακτικό
Ελέγχου και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και στάθμιση της
βαθμολόγηση της
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής
Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 278/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο
«Τοπογραφική Αποτύπωση Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου –
Ριζαρίου», το οποίο έχει ως εξής:
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο
Ελέγχου και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και στάθμιση της
βαθμολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.
4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση -
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Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου»,
8.417,61€ Φ.Π.Α.24%, σύμφωνα με την 41Μ/2020 μελέτη.

προϋπολογισμού

:

Στην Έδεσσα, την 3-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :
1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως Πρόεδρος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ,
Υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας
2. Ιωάννης Καντούτσης ως μέλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος του Δήμου
Έδεσσας
3. Βασίλειος Αργηρός ως μέλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (εκπρόσωπος ΤΕΕ)
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού και οριστήκαμε με την αριθ. 278/2020
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Έδεσσας, έχοντας υπόψη την
12428/21-09-2020 Διακήρυξη της δημοπρασίας της μελέτης του θέματος, συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση σε συνέχεια του αριθμ. 16193/27-11-2020 διαβιβαστικού
της, για αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών και μετά την έγκριση του
1ου Πρακτικού, με την αριθμ. 315/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής η οποία και
γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία με το αριθμ. 15733 / 17-112020 διαβιβαστικό.
Μετά την παρέλευση της 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της Ε.Δ.
προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με την αριθμ. 315/2020
απόφαση οικονομικής επιτροπής. Οι προσφέροντες με τις αποδεκτές προσφορές
κλήθηκαν στη συνεδρίαση με την αριθμ. 16193/27-11-2020 γνωστοποίηση της
ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Στη συνεδρίαση δεν
παρέστη κανένας προσφέρων.
Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά
κατάθεσης, τις μονόγραψε και διαπίστωσε ότι υπήρχαν λογιστικά λάθη στο προκύπτον
ποσό της «Προσφερόμενης τιμής ανά κατηγορία μελέτης» και προέβη στην ορθή
καταγραφή τους, όπου αυτό χρειαζόταν, βάσει της «Προ εκτιμώμενης αμοιβής» και του
«Προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (ολογράφως και αριθμητικώς)» και
στη συνέχεια καταχώρησε το περιεχόμενό τους στο παρακάτω πίνακα:
Σειρά
κατάθεση
ς
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Επωνυμία Οικονομικού φορέα

Μέση
τεκμαρτή
έκπτωση
επί
του
συνόλου
της
προεκτιμώμενης
αμοιβής

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., δ.τ.
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Λ. ΣΟΦΟΥ 20 Τ.Θ.60115 - Τ.Κ.
570 01 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 2310 473770 - FAX: 2310473710-

61,00%
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EMAIL: info@horotechniki.com
2

Χαρισούδης Απόστολος του Γεωργίου
ΕΔΡΑ: Προέκταση Ιπποδρομίου Τ.Θ
5713- Τ.Κ. 57500 – Επανομή Θεσ/νίκης
- ΤΗΛ.: 6977537203 - FAX :
2310402322 - EMAIL:
acharisoudis@outlook.com

20,08%
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ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΔΡΑ: Σοφοκλέους 25 Τ.Κ. 54633 –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. / FAX.: 2310
441690 - EMAIL:
k.papaspiropoulou@mimel.gr

52,00%

Όλες οι παραπάνω οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Ακολούθησε η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών
21.3 της διακήρυξης:

βάσει του άρθρου

Α) Οικονομική Προσφορά της: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς είναι
ΒΟΠ = 100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή, οπότε: ΒΟΠ =
100 x (1-ΟΠ/ΠΑ) = 100 x (1 – 3.282,87 / 8.417,61) = 61,00
Β) Οικονομική Προσφορά του:
Χαρισούδη Απόστολου του Γεωργίου Η
βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς είναι
ΒΟΠ = 100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή, οπότε: ΒΟΠ =
100 x (1-ΟΠ/ΠΑ) = 100 x (1 – 6.727,50 / 8.417,61) = 20,08
Γ) Οικονομική Προσφορά της: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς είναι
ΒΟΠ = 100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή, οπότε: ΒΟΠ =
100 x (1-ΟΠ/ΠΑ) = 100 x (1 – 4.040,45 / 8.417,61) = 52,00
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών ακολούθησε η
στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε
προσφέροντος βάση των άρθρων 21.2 και 21.3 της διακήρυξης:
Α) Η συνολική βαθμολογία προσφοράς της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., είναι:
U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ * 20% = 82,50 * 80% + 61,00 * 20% = 66,00 + 12,20 =
78,20
Β) Η συνολική βαθμολογία προσφοράς της ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είναι:
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U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ * 20% = 81,50 * 80% + 52,00 * 20% = 65,20 + 10,40 =
75,60
Γ) Η συνολική βαθμολογία προσφοράς του ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είναι:
U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ * 20% = 80,50 * 80% + 20,08 * 20% = 64,40 + 4,02 =
68,42
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τα οριζόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία, και ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει
ομόφωνα και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανακήρυξη ως
«προσωρινού μειοδότη» της αριθμ. 41Μ / 2020 μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική
Αποτύπωση Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου», τον
οικονομικό φορέα: «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε.», με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με το
άρθρο 21.1 της διακήρυξης.
Έτσι σήμερα την 3/12/2020, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει
παρακάτω, το παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας προς έγκριση του.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά, δηλαδή να εγκρίνουν το 2ο Πρακτικό της δημοπρασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με
προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί
νομότυπα κι αφού έλαβε υπόψη της:
α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1η του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197)
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την
εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
β) τις αριθ. 278/2020 και 315/2020 αποφάσεις της,
γ) το με αριθ. πρωτ. 16.604/3-12-2020 πρακτικό τη Επιτροπής Διαγωνισμού,
δ) τη με αριθ. πρωτ. 12.428/21-9-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Αποτύπωση Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 16.604/3-12-2020 2ο Πρακτικό Ελέγχου και
βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και στάθμιση της βαθμολόγησης της
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο
«Τοπογραφική Αποτύπωση Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου –
Ριζαρίου», της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Β. Αναδεικνύει ως «προσωρινό μειοδότη» της αριθμ. 41Μ / 2020 μελέτης
με τίτλο «Τοπογραφική Αποτύπωση - Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου –
Ριζαρίου», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και
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ογδόντα τεσσάρων λεπτών (10.437,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον
οικονομικό φορέα:
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία προσέφερε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης.
Γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
στις 13:30 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 410/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης.
Έδεσσα 21-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Επιτροπή Διαγωνισμού( όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 278/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής).
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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