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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΕΓΚΡΙΣΗ 3  ΟΥ    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ –  ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΟΥ – ΡΙΖΑΡΙΟΥ»

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: 

1



     ● Ορισμός ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστ. 104397 για την προμήθεια με τίτλο « 
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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 658/18-1-2021 Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της 
μελέτης  με  τίτλο  «Τοπογραφική  Αποτύπωση  -   Κτηματογράφηση  της  οδού 
Σαμαρίου – Ριζαρίου», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά 
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (10.437,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 
της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  278/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

3  o   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

της μελέτης: «Τοπογραφική Αποτύπωση -  Κτηματογράφηση της οδού 
Σαμαρίου – Ριζαρίου»

         Στην Έδεσσα σήμερα την  18-1-2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:00 π.μ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  κτίριο  Δημαρχείου  Έδεσσας,   η  Επιτροπή  
Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  278/2020  Απόφαση 
Οικονομικής  Επιτροπής  Έδεσσας,  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμού  της  μελέτης: 
«Τοπογραφική Αποτύπωση -  Κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου» 
(αρ. μελ. 41Μ/2020).

          Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
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)

          Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 80 & 103 του Ν.  4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)  :  
Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,

2. Την Α.Π. 12428/21-09-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού της 
μελέτης:  «Τοπογραφική  Αποτύπωση  -   Κτηματογράφηση  της  οδού 
Σαμαρίου – Ριζαρίου»,

3. Τα  Α.Π.  13748/13  -10–2020  και  16604/03-12–2020  Πρακτικά 
Δημοπρασίας του έργου,

4. Την Αριθ. 410/2020  Απόφ. Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Πρακτικού και ανάδειξη  
ως προσωρινού αναδόχου του έργου  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

2



ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με  έδρα την οδό Λ. 
Σοφού 20 Τ.Θ.60115 - Τ.Κ. 57001 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5.   Το  Α.Π.  17878/24-12-2020 έγγραφο  του  Δήμου  Έδεσσας  με  το  οποίο  
κοινοποιήθηκε η αρ.  410/2020  απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής στους  
συμμετέχοντες στη δημοπρασία του έργου 

6.  Το  Α.Π.  173/08-01-2021 έγγραφο  του  Δήμου  Έδεσσας  (Πρόσκληση 
προσωρινού  αναδόχου  για  προσκόμιση  δικαιολογητικών),  σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις των άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16,

7. To Α.Π. 646/18-01-2021 έγγραφο της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για υποβολή των 
παραπάνω δικαιολογητικών, 

8. Το  γεγονός  ότι  δεν  υποβλήθηκε  καμία  ένσταση,  κατά  της  αρ.  410/2020 
απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Έδεσσας,  από  τους  συμμετέχοντες  στη  
δημοπρασία

αφού  ολοκλήρωσε  την  διαδικασία ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών που 
προσκομίσθηκαν νομίμως, τα βρήκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και τα 
αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι
για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  της  μελέτης:  «Τοπογραφική  Αποτύπωση  -  
Κτηματογράφηση  της  οδού  Σαμαρίου  –  Ριζαρίου»,  στην  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με δ.τ. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
με   έδρα  την  οδό  Λ.  Σοφού  20  Τ.Θ.60115  -  Τ.Κ.  57001  –  ΘΕΡΜΗ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,   ΑΦΜ 082601035 ΔΥΟ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και  υποβάλλει  το  
παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας. 

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»,
          β) τις αριθ. 278/2020, 315/2020 και 410/2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, 
          γ)το αριθμ. πρωτ.  658/18-1-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του 
Προσωρινού αναδόχου οικ. φορέα,
          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) Την έγκριση του  αριθμ. πρωτ.  658/18-1-2021  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 
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Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης με 
τίτλο  «Τοπογραφική  Αποτύπωση -   Κτηματογράφηση  της  οδού  Σαμαρίου  – 
Ριζαρίου» προϋπολογισμού  δέκα  χιλιάδων  τετρακοσίων  τριάντα  επτά  ευρώ  και 
ογδόντα τεσσάρων λεπτών (10.437,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την 
οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ανάδοχος 
(οριστικός)  της  εκπόνησης  της  μελέτης  αναδεικνύεται  ο  οικονομικός  φορέας 
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»,   με  δ.τ. 
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με ΑΦΜ- 082601035- και έδρα την οδό Λ. Σοφού 20, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης, ο οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και με ποσοστό έκπτωσης εξήντα 
ένα τοις εκατό (61,00%) πάνω στις τιμές της αριθ. 41Μ/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 26/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 5-2-2021
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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