
  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               27.8.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  256/2020 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση Πρακτικού Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 

μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018. 

 

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 
ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω χρονικών περιορισμών, μετά από 
την 15041/26-08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ  (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7)Μανωλόπουλος Βασίλειος. 

 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Με την υπ' αριθμ. 45/09-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση με ανοικτή 
διαδικασία της υπ’ αρ. 135/2018 μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 356.718,25 € + 85.612,38 € ΦΠΑ (σύνολο 442.330,63 €) και εγκρίθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 80/18-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Η Δημοπρασία διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 01-06-2020 όπου η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με 
την υπ’ αριθμ. 81/18-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους φακέλους 
δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών και μετά τον έλεγχό τους συνέταξε στις    22-06-2020 το 
Πρακτικό Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών 
προσφορών Δημοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 181-01-07-2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 Στις 22 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε ηλεκτρονικά 
τους φακέλους οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων σχημάτων που δεν αποκλείστηκαν στο 
προηγούμενο στάδιο και μετά τον έλεγχο και τον υπολογισμό των σταθμισμένων βαθμολογιών συνέταξε το 
Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της ως άνω Δημοπρασίας.  
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή : 

1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της μελέτης 
με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018. 

2. Να  αναδείξει προσωρινό ανάδοχο το διαγωνιζόμενο μελετητικό σχήμα:  
 
1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» 
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2. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. τίτλο ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε., και 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (μέση έκπτωση 58,41 %) και συγκεντρώνει τη μέγιστη 
σταθμισμένη βαθμολογία (77,84 (εβδομήντα επτά και ογδόντα τέσσερις) μονάδες).   
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της μελέτης με τίτλο 
«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018. 
 
Η όποια τυχόν οφειλή της αιτούσας προς τον Δήμο μας από οποιανδήποτε αιτία, θα συμψηφιστεί ταμειακά, 
όπως ο νόμος ορίζει, κατά τη διαδικασία πληρωμής της αποζημίωσης.  
 
Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο το διαγωνιζόμενο μελετητικό σχήμα:  
 
1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» 
2. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. τίτλο ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε., και 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (μέση έκπτωση 58,41 %) και συγκεντρώνει τη μέγιστη 
σταθμισμένη βαθμολογία (77,84 (εβδομήντα επτά και ογδόντα τέσσερις) μονάδες).   
 
 Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  256/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.8.2020  
 
 
 

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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