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Προς :

ΘΕΜΑ: "Έγκριση 3ου Πρακτικού του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου 
Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης.

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, η 
Οικονομική Επιτροπή: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 
έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 
[…]»

Βάσει της αριθ. 306/2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για τη μελέτη «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας», 
εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006139860).

Με τις αριθμ. 115/2020 και 169/2020 αποφάσεις της Οικονομική Επιτροπής εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα το 1ο και το 2ο Πρακτικό της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση 
κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας»  αναδεικνύοντας ως προσωρινό ανάδοχο, την 
ένωση των οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ» με 
βαθμολογία 93,31, ποσοστό έκπτωσης 67,07% και συμβατικό ποσό 32.590,28€ (πλέον 
ΦΠΑ 24%). Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στους προσφέροντες και δεν υπήρξε 
καμία προδικαστική προσφυγή.

Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως (μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος) την ένωση των οικονομικών φορέων, 
που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Ανάδοχο), «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ-
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ», να υποβάλλει (εντός 10 ημερών από την λήψη της 
πρόσκλησης) στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για έλεγχο, τα δικαιολογητικά των 
παρ. 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε στην υπηρεσία εντός της αιτούμενης προθεσμίας 
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος ελέγχθηκε από την επιτροπή και 
διαπιστώθηκε η ορθότητα αυτών.  Η επιτροπή συνέταξε το από 03.09.2020 3ο πρακτικό. 

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό πρακτικό κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 
και 106 του Ν.4412/2016 για την έγκριση ή μη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται:
1) Να εγκρίνει ή μη το από 03-09-2020 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού.

Οικονομική Επιτροπή 
 Δήμου Βέροιας



2) Να κατακυρώσει ή μη τη σύμβαση για τη μελέτη «Μελέτη για την αντιμετώπιση 
κατολισθήσεων οδών Δήμου Βέροιας», αρχικού προϋπολογισμού 122.710,07€ (με 
ΦΠΑ), στην ένωση οικονομικών φορέων «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ» με βαθμολογία 93,31, ποσοστό έκπτωσης 67,07% και συμβατικό 
ποσό 32.590,28€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

3) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Συνημμένα:
1. Το από 03-09-2020 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
ΕΔ
1. Φάκελος Έργου
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