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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.    ΕΓΚΡΙΣΗ  3  ΟΥ    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  –  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»»

Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.. συνεδρίασε με την 
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.  924/25-1-2021 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, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής -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.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
κι  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

     ● Ορισμός ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού 
ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  αριθμό  συστ.  104397  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  « 
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Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (2) έτη για τις ανάγκες 
του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 521/21-1-2021 Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκπόνηση  της 
μελέτης με τίτλο «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Εδεσσας»  /  Υποέργο  8  της  Πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Εδεσσας», 
προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα τριών 
λεπτών (62.825,63€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  171/2020  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  3 ο

Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου

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:  «Ενέργειες  Ωρίμανσης  της  Πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο 
Εμπορίου  Εδεσσας»  /  Υποέργο  8  της  Πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου 
Εδεσσας»  MIS  (ΟΠΣ):  5033834»,  προϋπολογισμού: 50.665,83€  +  12.159,80€ 
Φ.Π.Α.24% = 62.825,63€, σύμφωνα με την 7Μ/2020 μελέτη.

Στην Έδεσσα, την 21-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ελισσάβετ Αντωνιάδου ως Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος του Δήμου  
Έδεσσας,

2. Ιωάννης Καντούτσης ως μέλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος του Δήμου  
Έδεσσας,

3. Βασίλειος Αργυρός ως μέλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (εκπρόσωπος ΤΕΕ),

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της παραπάνω μελέτης όπως αυτή ορίστηκε με την  
171/02-06-2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας,  
συγκεντρωθήκαμε για να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού  
αναδόχου της μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας  
και τις ισχύουσες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη:

• Το Ν. 4412/2016.
• Τα τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης.
• Το  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  που  είναι  η  «πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
• Το αριθ. πρωτ. 14052/19-10-2020 «1ο Πρακτικό Ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών» και το 
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αριθ. πρωτ. 16527/02-12-2020 «2ο Πρακτικό Ελέγχου και βαθμολόγησης των 
οικονομικών προσφορών και στάθμιση της βαθμολόγηση της τεχνικής και  
οικονομικής προσφοράς» της Επιτροπής διαγωνισμού.

• Τις αρ.  316/27-10-20 και  377/08-12-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Έδεσσας με τις οποίες εγκρίνονται τα Πρακτικά 1ο και 2ο του διαγωνισμού 
για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκπόνησης  της  μελέτης  από  την  ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ:  «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με  δ.τ.  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.»  -  
«ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», -  
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με συνολική βαθμολογία  74,05 και  
συνολική προσφορά 26.257,05 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

• Το  γεγονός  ότι  μετά  την  κοινοποίηση  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στους  λοιπούς  
συμμετέχοντες, των αρ.  316/27-10-20 (έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15861-19-11-
2020)  και  377/08-12-2020 (έγγραφο  υπ’  αριθ.  πρωτ.  17642-21-12-2020) 
αποφάσεων  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας,  δεν  έγινε  καμία  
προδικαστική προσφυγή ή ένσταση, εντός του χρόνου που δόθηκε, σύμφωνα με τον  
Ν.4412/2016.

• Την  αριθ.  πρωτ.  18112/30-12-2020 Πρόσκληση  Υποβολής  Δικαιολογητικών  της  
Αναθέτουσας  Αρχής  προς  τον  προσωρινό  μειοδότη  προκειμένου  να  υποβάλει  τα  
δικαιολογητικά που καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξης της Δημοπρασίας εντός  
προθεσμίας 20 ημερών, έτσι ώστε να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.

• Την  από  14-01-2021 εμπρόθεσμη  υποβολή  των  δικαιολογητικών  από  πλευράς  
μειοδότη (έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 521/14-01-2021).

Η  Επιτροπή  αφού  έλεγξε  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά,  διαπιστώνει  ότι  ο  
προσωρινός  ανάδοχος,  ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ:  «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με  δ.τ.  
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» - «ΔΙΚΤΥΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με  
δ.τ.  ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.»,  -  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,  έχει  καταθέσει  
εμπρόθεσμα και  επικαιροποιημένα  όλα τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  την  
Διακήρυξη της αριθμ.  7Μ/2020 μελέτης με τίτλο «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Εδεσσας» / Υποέργο 8 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο  
Εμπορίου  Εδεσσας»  MIS  (ΟΠΣ):  5033834» και  την  κείμενη  νομοθεσία  και  δεν  
υφίσταται  πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των  
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Έτσι  σήμερα  την  21/01/2021  ημέρα  Πέμπτη,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  
ολοκληρώνει  και  υπογράφει  παρακάτω,  το  παρόν  «3ο Πρακτικό  Ελέγχου 
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  προσωρινού  αναδόχου» και  ακολούθως  το  
διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας προς έγκρισή του.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  εξέτασε  με 
προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει  διεξαχθεί 
νομότυπα 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 3 του Ν. 4623/2019 (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
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          β) τις αριθ. 171/2020, 316/2020 και 377/2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, 
          γ)το αριθμ. πρωτ.  521/21-1-2021  Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του 
Προσωρινού αναδόχου οικ. φορέα,
          δ) τη με αριθ. πρωτ. 10.506/18-8-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για 
την  ανάθεση  της  μελέτης  με  τίτλο  «Ενέργειες  Ωρίμανσης  της  Πράξης  «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Εδεσσας» / Υποέργο 8 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Εδεσσας» MIS (ΟΠΣ): 5033834»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α) Την  έγκριση  του  αριθμ.  πρωτ.  521/21-1-2021  Πρακτικού  Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου,
           Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
του  Δήμου,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  μελέτης  με  τίτλο 
«Ενέργειες  Ωρίμανσης  της  Πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Εδεσσας»  / 
Υποέργο  8  της  Πράξης  «Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου  Εδεσσας»  MIS  (ΟΠΣ): 
5033834 προϋπολογισμού  εξήντα  δύο χιλιάδων  οκτακοσίων  είκοσι  πέντε  ευρώ και 
εξήντα τριών λεπτών (62.825,63€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την οποία 
σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της 
εκπόνησης  της  μελέτης  αναδεικνύεται  η  ΕΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ: 
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με  δ.τ.  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.»  -  «ΔΙΚΤΥΟ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», - «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και με ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα οκτώ κόμμα δέκα οκτώ τοις εκατό (48,18% )  πάνω στις τιμές της 
αριθ. 7Μ/2020 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
          Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 25/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 2-2-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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