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ΘΕΜΑ:"Έγκριση 3ου Πρακτικούτου Συνοπτικού Διαγωνισμού για κατακύρωση της σύμβασηςτης 
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 
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...» 

Το Δ.Σ. με την 15/2018 απόφαση του ενέκρινε το φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης- τεύχος τεχνικών 

δεδομένων και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της. 

Η έγκριση της δαπάνης έγινε με την 476/2017 και η διάθεση της πίστωσης με την 30/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

Βάσει της υπ' αριθ.73/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης του Ανοικτού-Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η 

προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002715835/26.02.2018). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρείς (3) συμμετέχοντες,οι οποίοι όλοι έγιναν δεκτοί, σύμφωνα 

με το από 15-03-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε από την 

Οικονομική Επιτροπή με την 169/2018 απόφαση της, που  κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με επιμέλεια 

της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Με την 9740/02.04.2018 

πρόσκληση κλήθηκαν οι συμμετέχοντες σε δημόσια συνεδρίαση την10.04.2018 στις 11:00πμ για την 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες δεν προσήλθαν και η επιτροπή (που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 135/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) προχώρησε στην 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και στην αξιολόγηση τους.  

Οικονομική Επιτροπή  

 Δήμου Βέροιας 



Από την τελική βαθμολόγηση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προκύπτει ότι η πλέον συμφέρουσα 

προσφορά από οικονομικής άποψης βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της 

διακήρυξης είναι των συμμετεχόντων με τον αριθμό ΑΑ 2: Σύμπραξη γραφείων μελετών: Ολυμπία 

Χατζοπούλου και Σ. Ξανθόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε. 

Συντάχθηκε το 2ο πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε με την 243/2018 απόφαση της Ο.Ε. και αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος η «Σύμπραξη γραφείων μελετών: Ολυμπία Χατζοπούλου και Σ. Ξανθόπουλος & 

Συνεργάτες Ο.Ε.». Η 243/2018 απόφαση κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους και δεν υποβλήθηκαν 

ενστάσεις. 

Με την 13017/10.05.2018 πρόσκληση ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1, από τον 

προσωρινό ανάδοχο. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,  διαπιστώθηκε ότι 

ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Mετά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης στους «Σύμπραξη γραφείων μελετών: Ολυμπία Χατζοπούλου και Σ. Ξανθόπουλος & 

Συνεργάτες Ο.Ε.». 

 Σας διαβιβάζουμε το σχετικό 3οπρακτικό κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 

4412/2016 για την έγκριση ή μη.  

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται: 

1. Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Να κατακυρώσει τη σύμβαση της  μελέτης  στους συμμετέχοντες με τον αριθμό ΑΑ 2: 

Σύμπραξη γραφείων μελετών: Ολυμπία Χατζοπούλου και Σ. Ξανθόπουλος & Συνεργάτες 

Ο.Ε.,με βαθμολογία 83,632% και ποσοστό έκπτωσης 50,16% και συμβατικό ποσό 

29.900,25€ (χωρίς ΦΠΑ). 

3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης 

Συνημμένα:  

1. Το από 29-05-2018 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
   

ΗΣυντάξασα Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. 
 
 

Σιδηροπούλου Στέλλα 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

Τριχοπούλου Μαρία 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Βουτσιλάς Στέφανος 
Ηλ/γοςΜηχ/κός 

 


